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lnikah buku yang Anda tunggu-tunggu?
Mengatasi Jodoh
Agar Muslimah Lebih Dewasa Menyikapi Problem Jodoh

"Kitab Jodoh" ini berisi tentang:
B Rahasia Ghaibnya Jodoh
tl Mengintip Peluang Meraih Jodoh
f,l Benirkah Wanita-Lebih Banvak dari Pria?
tr Trik Jitu Menentukan ltiteria
U Usia Penghalang Jodoh?g Kekeliruan Menvikapi Jodoh
tl Peringatan bagi yang Mengabaikan Jodoh
D Sukses Meraih Jodoh' tl Jika Ternyata Harus Hidup SenCliri
E Bagaimana Bila Dipoligami?
U Kefika Tak Ada Lagi Pilihan
U Resiko Nikah Usia Tua
[J Dan bahasan menarik lalnnya

Cocok clibaca oleh Anda yang belum berani mengambil
tindakan seoera. r:adahal calon iodoh sudah menanti.
L.rvak jrrgi trrrtuk Anda yang belum menentukan
calonnva agar lebilr optimis menghadapi persoalan

J 3iJ 3J.:J 'JJ t lll

Dosa-dosa Orang Miskin

SEDAHSYA-f apaplrn cler-ita kentiskinan. semLlan!'a
rnasih terjardi cli wil:rvarl'r Lrtrrtii ini. Yarng li:bih
rnenvayat hati ir-rsh'u ketika seorartg nlanusia .harus
tcrhalangl nrerr;rih surq;r clan ttritsttk l<e clalam
l<ubangert :rerak;i clisebabkan kentisl<ittalltlya. Denli
AIlah. tak acla bencan;l yting paling besar setelah ini.
Sanrpai kapanivrh kernalarrg(]nny.r ittt akarl berakhir?

llul<r,r ini nrerrtbinrbing orattg r.rtiskin vang sr-rdair

tcr-jcrat l<enriskitratr clutria. .ierttqzrtl s.rtnpai clitanlirah
l;:gi dengan kentiskinan akhirat. Di baqian awal
peirr.rlis irertgajLtkzrn l)ertanvit.)rt. Metryapa Ada
i )r'ong Miskin'' lalu ll,rd,r bagi;trr k,'dtta ia bongk,rr'
l),rs,r </r'scr ()r,rrrQ Miskirr. ,lotr prtrlrt harli,iri aklrir
n'ien.iberikan kiat littr .rgar or;tng tttiskin putr bisa
mcniknrati kebahagiaan hicltrlr di cltrnia c.lalanr l"nlrtp
Btrlrogic Di kala Miskit. Sr,rnggtrlt nlerlqesatlkatr.
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Aglar Suarni
Talr Berpoli$ami
Karya: Abu Azzam A"bdillah

Cara mendapatkan dua buku isiimewa ini gampang:
.r Beli di agen-agen dan ioko-toko buku terdekat
a Ktri;k#;"sei ke: Iqomatuddin Press Jl. Gandasoli Kidul No.42 Gandasari Katapang Bandung.40971
o fiu.6t"r ke rekening 6ank: BC,A KCPTaman Kopo Indah No.3791192895 a.n. Ramdan Priatna; Atau BRI Unit

Katapang No. 3289-41412395-53-3 a.n. Ramdan Priatna
Setelah Anila melakukan wesel atau transfer, segera kontak atau SMS Kami:
081 3210842851081 320263414. Buku akan Kami kirinr setelah wesel atau transfer Kami terima.



B ismill ahir r ahmanir r ahim,

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 
J

P emb ac a ar - ris alah ra h i ma kumu I lah

Alhamdulillah, kita memasuki Thhun Baru Hijriah 1428 H. Tidak ata
tuntutan bagi kita untuk merayal<annya, atau memperingati dengml ritual
dan selanatan. Yong penting setiap bergtlimya waktu, bergm'*irrya detik
hinga tahun, hendaknya selalu kin iringi dengm evaluasi (muhasabah),

IaIu ditindaklanjuti dengan usaha perbail<"an diri.

,. Tbrmasuk mengasah kepekaan sosial, rasa belas kasi\ .kepada orang
yang serba kekurangan. Betapa tidak, hari ini harn benar-benar menjadi

fitnah, ujian yang melenakan. Bukankah orang-orang'yang berduit kini
lebih cenlerung kepada '7akat' mall, daripada zakat mal? Ini terjadi, saat
kntm 

. for4ara' kesulitan untuk s ekedm menlap atkan mal<anan pol<ok setiap

harinya.

Pada sisi yang lain, sebagion kita ymg memiliki pendapatan pas-pasan,

atau sedikit memiliki kelebihan, takut mengeluarkan sedekah. Bukan
karena takut salah sasaran, tapi, takut jika sedekah akan membuatnya
jatuh miskin. Bagaimana mungkin Allah akan membuat bongkrut orung
yang suka berderma?

Tenra inilah yang kita angl<.at di edisi luli ini. Agar masingmasingkin
merryadari, bahwa sedel<.ah tak al<an membuat kita ma"$adi susah. Bahwa
berderma akan membuat kita kaya.

Rubrilerubrik yang lnin rctap penting wrtuk Arda baca. Hal-hal yong

aktual, Ialu ditilik dari sudut pandnng syari'at, menjadi wama dari najalah

, ini. Di rubrik Tadzkirah aln sedikit perubahm. Beberapa edisi lalu rubrik
ini berisi peringatan yang diambil dari al-Qur'an maupun hadits yang
Shahih. Tapi lali ini, kami mulai mengangkat sisi aplil<nsirrya. Yaloi diabg
para salaf yang berisi nasihat, atau berisi reflel<si kau"m salaf terhadap ayat
maupun hadits yang mereka pahami. Mudah-mudahan menambah
pemahaman dan hidupnya hati.

Akhirul kalam, semoga sajion l<ami ini bisa menjadi itrspirasi biagi l<num

nwslimin untuk bisa l<nya dalmn segal.a sisi, secara hissi maupun inderawi,
duniawi mgupun ukhrawi, secara maknawi maupun lw4r4i, unin.

Was s a lam u' a la i kum w ara hma t u I la h i w a bara kaa tu hu

Plmplnan Umum
Trl Asmoro Kurniawan

Plmplnan Redaksi
Abu UmarAbdlttah
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Hanif Hardryo

Kontrlbutor
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Adl Nugraha
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Produksl
Muhammad ltsna

Settlng dan Lay Out
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l , Tri Mutyo

Pemasaran
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$erakah Tanpa Uiung
t

Mungkirl saja serakah atau tamak
merupakan tab,iat dasar manusia. Hanya saja

kemudian ada sebaglan Yang mamPu

mengendalikan di.ri, mengikis kehendaknya
yang tamak terhadap perkara yang bisa

menjadikannya celaka, kemudian
memeliharanya hanya kepada perkara'
perkara yang mendatangkan kebaikan dan
keselamatan.

Thmak terhadap dunia seisinya, itulah
t, sumber kehancuran. Sedangkan tamak

terhadap akhirat adalah kebaikan dan
merupakan sebab keselamatan.

Kini, di zaman kita ini, rupa-rupanya tipe

manusia yang tak mampu mengendalikan
sifat tamak pada dirinya jauh lebih banyak di
banding tipe yang kedua. Maka wajarlah jika

Kemuoran yang nampak sebagai akibatnya
adalah kerusakan dimana-mana. Dan
bencana pun berterusan tanpa jeda, silih
berganti mendera dalam beragam wujud dan
rupa.

Sifat serakah terhadap dunia menjadikan
manusia tak mau berhenti mengejar apa yang

dikehendaki atas nama k.pu"o.,. Dan yang

paling berbahaya jika sifat itu ada pada orang

r lang berkuasa. Karena serakah, niscaya dia

berani menyelewengkan kekuasaan dan selalu

berusaha untuk rnelanggengkannya. Meski
harus menindas, jika dia mampu, arau harus

menjilat jika dirasa perlu. Dari latar irulah
muncul sepak terjang politikus dan pejabat

yang sibuk mengurusi kepentingan dirinya
sendiri, atau paling banter golongannya saja'

Sedangkan yang menjadi pokok urusan atas

kekuasaannya, yakni amanah untuk melayani

rakyat, justru dilalaikannya. Maka terjadilah
kelaparan dan kurang gizi di negeri yang

terkenal subur ini, atau juga kelangkaan bahan

bakar di tanah.air yang melimpah rirah
cadanga4.minyaknya i4i. Itu sekedar sebagian

kecil contohnya.

Thmak, secara umum juga bisa menjadikan
manusia layaknya rrigala. Atau bahkan lebih

ekstim dArinya. Bagaimana tidak, karena likap
amak, antara sesama pun rela 'memakad satu

dengan yang lainnya; dengan menipu,
memanipulasi, mencuti, merampr:k dan
sejeirisnya. Bagi si tamak, yang terpenting'
dahaganya atas dunia terpuaskan, sedangkan

penderiraan orang lain dianggapnya bukan apa'

apa. Seolah hukum rimbaboleh berlaku di dunia

manusia. Imam At-turmudzi dan An'Nasai
meriwayatkan, Nabi n bersabda, "Tidakadadua

ekor aling hutan buas yang dikirim l<e tempat

kelornpok kambing akan lebih buryak membuat

kerusakem, melebihi darip ada kerusakan a4idah

ber agama seor ang muslim yng ditimbulkan oleh

terlampau cinnnyapadakehormntan, hana , dan

pangkat."

Kini, meskinya kita semua berintrospeksi.
Kesenjangan yang semakin lebar' bencana yang-
berterusan dan silih berganti, wabah yang

semakin banyak dan aneh-aneh, serta
bertambah ruwetnya segala urusan bangsa ini,
jangan-jangan itu juga karena kontribusi kita
semua yang terus sibuk berebut dunia. Padahal

sifat serakah ibarat dahaga yang pasti tak akan

pernah terpuaskan. Karena dunia ini layaknya

air lautan, yang jika terus diminum hanya akan

menambah haus. Lain halnya dengan qana'ah

terhadapny a. \X/aIIahu Ailsm. (hanif)



AH : Serakah Tanpa Ujung

Merrjadi Kaya dengan Berderma 9

Siapa Butuh Berdrema? * I 0
Teladan Para Dermawan t 

12
Kaya dengan

RISALAH

MUTHALA'AH

Jauh dari SurgaDekat di Neraka t4
NASHIHAH t6
AKIDAH : Tak Ada Kuasa di atas Kuasa Allah t7
MAQALAH : Muslim di Kancah Fitnah 2t

Soal Asmaul Husna 29
Pernbagian Warisan 30
Tahaiud Jama'ah atau Sendiri 3 |

KHUMFAT : Banjir Ramalan di Awd Tahun
f,'Pertama 32

AKHBAR s4
SHIHAH :

Hidung Berdarah
lvlasih Mengompol
KAUNIYAH: Ubun-Ubun 57

MURAJAAH 59
.DOA: Ketika adaHalilintar 60
HUAMAH : Pilek Menahun 63
MUHASABAH : Hakikat Nikmat 64

HALAMAN WARNA
Sampul belakang luar Rp. 2.000.000,-
Sampul depan dalam Rp. 1.600.000,-
Sampul belakang dalam Rp. 1.200.000,-
Satu hal isi Rp. 800.000,-
Setengah (1/2) hal isi Rp. 400.000,-

rul
Berderma

,Harga bagaikan pedang bermata.dua.
Ia bisa meqyelamatkan pemiliknya,
me4inggikan derajatnya, mempererat
ukhuwah dengan saudaranya, menguatkan
tali silaturahim dengan kerabatnya, dan
melipatgandakan pahala amalnya. Betapa
indah harta di tangan orang yang rirurah
hati dan suka berderma. Tapi, jika harta di

. tangan orang yang kikir, ia akan menjadi
bencana di dunia, dan hisab yang berat di'akhirat. 

Karena itulah, harta adalah ujian,
harta adalah fitnah.. ..................9

di Awal Thhun
Fenomena alam yang tidak menentu

di akhir 2006 lalu, membuat banyak orang
mengkhawatirkan nasib hidupnya.
Bencana muncul silih berganti, daratan
terkena gempa, di lereng terkena longsor,
lautan diterpa badai dan diudara pun
terancam bahaya.................. ....................32

HALAMAN DUA WARNA _
Satu (1) halaman dalam Rp. 400.000,-
Setengah (1/2) halaman dalam Rp. 200.000,-
Hubungi: MUH. FATAHILLAH

Callt 0211-7029944 Transfer tewat Rek BCA :

Slil5:0817 284 lG 14 3920110672 a.n. Muh Fatahillah S.

F6n;027 1'-726371t (adapembitahuan\

1 Cantumkan keterangan: lklan ArRisalah

flKMl-l . lcligami memang manusiawi 33
USWAH : Suhaib bin Sinan 3 5

T4RJ4M4H: Al-Hasan Al-Bashri 37

JAdHA
.KITABAH 39
FATAWA 40
T{RIBAH : lbunda, Engkaulah Pelita 4t
BID'AH : Tingkatan Bid'ah 43
BVI!YA!! i Tangan-Tangan Barakah 45 Banjir Ramalan

: Bila Oranptua Menolak Lamaran

MIRAH : Bercumbu dengan Tinju

(Dapatkan Discount menarik setiap pemesanan lklan)
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Madu yang berasal dari l€bah Llar di belahan hutan
melalui proses ketat dan telitl, mulai dari survey lapangan'
pengawasan, proses pengambilan, pemerasan hingga penge-

masan, sehtngga terhindar dari usaha pemalsuan madu oleh
plhak yang tidak bertanggungJawab. Usaha keras kaml tidak
lain sebagai usaha menyediakan madu yang benar-benar murnl
kepada masyarakat yang sebagian mereka pemah terdpu
dengan madu palsu atau camPuran.
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. Drlgen % kg

. Drtg€n I k9

. Drlgen 40 hg

. Drlg€n l, kg

. Drtgen I kg

. Drlgen 40 kg

ffi
. Minyak altun + 30 cc botoymlka
. Mlnyak zlftn + % llter drlgen
. Mlnyakzattun + I literdrlg€n
. Mlnyak zaltur kms Al Jazalr 30O ml
. Minyak Habbatus 30 cc
. Minyak Habbatus 2OO mi (onta)
. Serbuk Habbatus 1 kg

@
Nt za(n-zarn 1 lt drtgen
Ifurma
IlJr zarn-zam 10 k

' lans€Vp€ndarahdarum 10
. Jarum rsflllsl 100la00
' Sarung tangan stsrU (karut)
. Pisau bedah
. VcD Bel€m syalkh Musa
. Buku Panduan Bekam

Rp 32o.000/carton
Rp 54{r.O00/carton
HARGA K}IUSUS

Rp l.ZOor0O0/carton
np 2.2OO.O@l@ftDn
HARGA K}IUSUS fr
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DEPTET RI.PIRT:

*o"uo., 

-
Hp.081 3933'44229
Flexi: (0271)7504179.
Fax: (0271)723458
Alamat : desa Dregan, Pabelan, RT 03/06
Kartasura, Solo
Rumah : Jt. Kemuning, Purwosari Rt.01 / 14

(Timur PLN Soto)

Rckenlng :
. Bank Syariah Mandiri Surakarta

an, Titln Qomariyah No. Rek. 0120008476
.BNI Surakarta No. Rek. OO97O57374

an. Agus Priyanto

m
PartumTlmurTbngahAlRehab RP los.ooo/lush
Partum Tmur'Ibngah Abd Qurban HP 1 Io.ooo/lusin
Cela.k pasta, pacar, s€rnlr heena np 75.00oilush
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' I{rtBet6ml{,A6,1?k(P Rp (720.00o/t.10o'00o/cafton
. AlatB€lGmKz6,8,12l\op Rp l840,oool170o.0@/1'60o-000)/cartDn
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Rp 70.0o0/erton
Rp 7oo.000/erton
Rp l3oo.ooo/carton
Rp 47o.ooo/cartDn
Rp 150.000/arton
Rp 570.0o0/carton
Rp 900.000 /carton

i r"l .,:t t

Rp 5@.0o0/carton
\rariasi
vartasl

Fp rl8o.(Ao/carton
Bp 4a0.@on$.@01(€,rlf/n
Rp 650.000/carton
Rp 1.200.00o/carton
Rp 400.000/carton
Rp 4oo.ooo/carton



Bacaan adatah Jendeta dunla. ff$naaca adabh rr'lfintsrngan yang rcytk dan
menyenangl<hn. Ada pengalaman bant, dan ada llmu [nlra.

Shalih, Cerdas dan KreaUT

Fedalslftfqtslar, Mz*Ia:
/rr. rdjrfidrn nrc,/RwJ|" GenDon-
,fu, iffiah,lbilesun 57Ef:t bh.

ul7A-aengt/ @.295lamet

Anak anda membutuhkannya...? ,
Adzkia' Kan memenuhinya

Jadikan anak anda



Bantuan untuk Daerah Minoritas

aWr w ar ahmatullahi w ab ar akatuh

Ana adalah salah satu alumni pesantren yang sedang menjalankan masa tugas ana di ulung tanah Sulawesi.

Salah satu daerah garapan ana, muslimnya minoritas. Kira-kira 70o/o saja, sedangkan mayoritasnya nasrani.

Thpi Alhamdulillah, kebanyakan muslimah di sana mulai mengerti dan menyadari tentang wajibnya berpakaian

syar'i (herhilab). Akan tetapi keinginan p"rt *rrrlimah tersebut terbentur dengan begitu mahalnya harga

pakaian syar'i, bahkan bisa sampai 3 atat 4 kali lipat harga di Jawa, sedangkan sebagian besar dari mereka

tergolong berekonomi di bawah standart.

Untuk itu, kepada anda para dermawan yang peduli akan dakwah lslam ini, ana mohon bantuannya

untuk pengadaan jubah dan kerudung baru ataupun yang sekedar layak pakai. Demikian, iarakallah atas

perhatiannya.

Wassalamu' alaiktnn w ar ahmatullahi w ab ar akatuh.

Muhammad' Hanif Al.Fatih

d/a Yasir Bungadidi,

Bone-bone Luwu Utara 92966

SulSel. Hp 085255837910.

NB: Kepada teman seperjuangan alumni DS '06, yang sedang berada di medan dakwah seluruh Indonesia;

tetaplah bersabar, semangat dan istiqamahl

Wa' alaikumussalam w ar ahmatullahi w abarakaatuh

Bagi pembaca yang berkenan memberikatt banu.rrm, silakan menghubungt alamat di atas, semoga Altah

memberikan balasan yang lebih baik.

ar,risalah Hanya untuk Pesantrerr?

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya penggemar baru kamu. Saya berharap semoga dengan kehadiranmu, Insya Allah cakrawala pemahaman

masyarakat kita tenrang Islam akan semakin luas. Namun ada beberapa hal yang mengganjal di benak saya,

yaitu:

l. Benarkah ar-risalah hanya dirujukan untuk kalangan pembaca dari pondok pesantren saja? Karena

saya melihat banyak sekali istilah baik itu nama rubrik atau yang lainnya yang menggunakan istilah.istilah

bahas Arab. Bagi pembaca awam sepefti saya hal ini menjadi masalah.

2. Saya mendapat kesan isi setiap rubrik ar-risalah terasa dibatasi, sehingga masalah yang sedang

dibahas seperti ridak tuntas/ tidak selesai. Semoga saja ini bukan karena penyesuian antara banyaknya rubrik

J".gm f..i.tlrtasan halaman ataupun h"rg" *"n1uluh.

3. Usul agar tiap edisi mempunyai kajian utama yang disesuaikan dengan situasi saat ini. Harapannya

ar-risalah selalu seiring dengariperjalanan jaman dan dapat digunakan sebagai rujukan bagi setiap muslim

dalam menyikapi kadaan.

Terimakasih atas dimuatriya surat ini.,.Aamii ktWasalaru;| alaila.tm warahmatulLhi wabmakntuh

" Agus Prihandono



:ilakan kirim snn, kilk dan masukan Anda ke Maiabh ar-rialah; J/. Ahmad Yanilahidan RT
)2 RWI CnTtpngpo Ngpdlreio, KaiiltuE 57163 dirtuifotocopy KTPBie juga ve emilke
'rrisalahmaj@telkom.net. /angan lupa sertakan nama dan a/amat lengkap
lnda. Riela h yang dimuat akan mendapat bingkba n dari Maiabh ar-riulah.

RED:Wa'alaikutruls saldmwarahn-tawllahiwabmakaatuh. JaTakallahukhairan atas semua masukarnya.

l. Majalah ini sebenarnya ditujukan unruk semua kalangan. Tujuan kami menggunakan istilah-
isrilah Arab adalah untuk menghidupkan bahasa Arab yang berarti menghidupkan Islam sepeffi yangtdikatakan

Umar .+i,; . Dan bahasa Arab bukan hanya milik santri PonPes, tapi milik semua kaum muslimin yang ingin
mendalami Islam.

Adapun istilah-istilah Arab dalam nama rubiik, beberapa kali telah kami sosialisasikan artinya pada

rubrik iftitah maupun risalah, baik saat perubahan rubrikasi maupun ketika menjawab pertanyaan pembaca.

2. Kami berusaha tuntas membahas satu tema, tapi dari sirdut pandang tertentu, bukan semua sudut

pandang. Menyesuaikan karakter majalnh ynf,g berbeda dengan buku. Pun demikian, masukan ini menjadi

bahan introspehsi bagi kami.

3. Untuk rema kekinian sudah kami wadahi di rubrik Bi'ah (yang berarti lingkungan) , Akhbar (berita) ,

dan kadang-kadang dl Fikrah (pemikiran)

Info Beasiswa
Assalarru.l alaikum w arahmatullahi w abarakaaatuh.

Pencari beasiswa setiap rahun jumlahnya Ratusan bahkan ribuan. Mancari beasiswa ibarat mencari
jarum dalam jerami. Namun semua itu bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk berputus asa, kita harus

berusaha dengan gigih dan sabar. Saya mempunyai info lengkap beasiswa dalam dan luar negeri tahun 2005/
.2007. Perlu dikerahui beberapa diantaranya harus diajukan awal semester ini. Bagi yang berminat silakan

menghubungi saya via pos disertai perangko balasan secukupnya. Kepada tim redaksi saya ucapkan terima
kasih atas dimuamya surat ini. Wasalamu'alaikum warahmatdllahi wabarakaatuh.

Siti Zahroul Maqnuzah

Rejo sari Rt. O4l02 Rejosari, Bojong, Pekalongan, JATENG.

RED:Wa'alaikumus salamwarahmatullahi wabarakantuh.Bagi yang berminat silakan menghubungi yang

bersangkuran. Yang penting, seleksi dengan baik setiap tawaran bea siswa yang dirawarkan setiap insransi.

Pilih yang ridak melanggar syari'at dan teiuji tanggung jawabnya.

9 e" *' -

Bahas Tema Pergaulan
Assalamu' alaikum w ar ahmatullali w ab arakaaatuh

Ana adalah seorang pelajar SMA. Ana punya usul agar ar-risalah mau membahas tentang langkah-
langkah seorang siswa meraih sukses dalam belajar, serta selamat dalam bergaul (tidak terjebak pergaulan

bebas). Satu lagi, semoga ar-risalah berkenan mengupas faedah dan keutamaan puasa sunnah.

Sekian dari anar semoga majalah kesayangan ana ini semakin jaya dan terus eksis. Jatakumullahkhairat't
, at as dimu atny a s ura t ini. Was alamu' aL aikum w ar ahm atullahi w ab ar ak a atuh.

Yuliana Sari

SMA N 5 Palu

J l. Trans Sulawesj,Tondo .

RED: Wa'alaikumus salam warahmatultahi wabarakaatuh. Jazakumullah khairan atas Masukannya.
InsyaAllah pada saatnya kami akan membahas. Thpi tidak menutup kemungkinan jika ada pembaca yang

ingin berpartisipasi untuk mengirimkan tulisan tentangnya, kami wadahi di rubrik Maqalah. Naskah yang

paling layak dan memenuhi syarat akan kami muat insya Allah.

t.,
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1ffi ffiak &n bedarang dengsr disedeltdtkan.' (HR Muslim)



Menjadi Kaya
dengan Berderma

f.farta bagaikan pedang bermata dua. Ia bisa menyelamatkan pemiliknya,
I Lmeninggikan derajatnya' mempererat ukhuwah dengan saudaranya, dan

mengratkan tali silaturahim dengan kerabatnya, dan melipatgandakan pahala amalnya. Betapa
indah harta di tangan orang yang murSh hati dan suka berderma. Tapi, jika harta di tangan
orang yang kikir, ia akan menjadi benihna di dunia, dan hisab yang berat di akhirat. Katena
itulah, harta ddalah ujian, harta adalah fitnah.

Tak harus menunggu kaya untuk
bersedekah, kecuali untuk zakat yang hanya

diwajibkan ketika sudah mencapai nishabnya.

Gelora untuk berderma harus tetap ada,

seberapapun besarannya, meskipun kita bukan
orang kaya. Ketika Rasulullah S melihat Bilal
gb mempunyai simpanan makanan, seketika
beliau bersabda kepada Bllal, "Hai Bilal,
sedekahkanlah. .. jangan sekali-kali kamu takut

bahwa Dzat yang bersemaym di 'Arsy akan
melakukan p engur angen. " (HR Thabrani)

Dengan semangat itu pula, tabi'in paling
mulia, Uwais al-Qami memohon udzur kepada

Allah karena tak mampu bersedekah
disebabkan tak punya apapun untuk
disedekahkan.

Suatu kali, beliau berdo'a,"Yd AIIah saya

memahon udtu kEada-Mu hmi ini Imtctron tidak

mampu m.emberi makan ormg y angkelaparon dan

tidak mmnpu memberi paknian kepada ormg y utg
tak punya pakaian, karena tidak ada makannn di

rumahku selain apa yang rclah berada dalam 
'

pe rutku, dmt aku tidak memiliki apa- apa lngl selain

ap a y ang m enemp el di tubuhku. "

Dan ketika itu yang menempel di tubuh
beliau hanyalah sehelai baju yang telah usang.

Thkut miskin seringkali menjadi kendala kita
untuk bersedekah. Padahal sedekah tidak akan
membuat si kaya jatuh miskin, atau yang miskin
semakin miskin, Nabi memberikan penegasan,

J6 u:il;"-*t:c
"Hdrta trdak aian brrkurong dengan

disedekahkan." (HR Muslim)

Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim
menyebutkan, bahwa hadits ini m.engandung

dua pengertian. Pertama, sedekah itu diberkahi
(di dunia) dan karenanya ia terhindar dari
madharat. Kedua, pahalanya tidak akan
berkurang di akhirat, bahkan dilipatgandakan
hingga kelipatan yang banyak."

Sedekah adalah pintu kekayaan. Karena

Allah akan menambah nikmat bagi hamba-

Nya yang rajin bersyukur. Allah akan
memberikan na{kah hamba-Nya yang sudi
bersedekah untuk orang lain. Rasulullah {$
bersabda,

,t'drr

:r)t'fii i >r uru uJi irr I u

"Allahberfirmdn, 'Hai anak Adam, berikanlah
nafkah, niscaya Aku akan menafuahimu."
(HRBukhari dan Muslim)

Hadits ini sesuai dengan janji Allah dalam
firman-Nya,
" D an b ar ang ap a s aj a y an g lumu rufu nhkan, maka

Allah akan mengdntiny d." (S abA' : 3 9)

Ibnu Katsier menyebutkan bahwa maksud

'menggantinya' adalah memberikan ganti di
dunia dan juga pahala di akhirat. Laba dan
keuntungan mana yang lebih menggiurkan
dari ini? Apalagi, yang berjanji adalah Allah
yang tidak akan pernah mengingkari janji.
Ya Allah, lapangkanlah dada kami untuk
bersedekah dalam segala kondisi, baik lapang
maupun sempit. (AbuUmar A)
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. "Seb*tk baik dinm seseorang qdelah dinar
yang .d.ihslerri akgrwry a kepad.a kefuargar$ a,

dinar :.ytng:, dibe.Ianiakannya untuk
kstd$ qerwye di ialen Nteh, don ditu* yang
diberaniql<mtnya rmtu.k sm.dmmya di jalan
Allsh,'l (HR. Muslim dan Ahmad)

' Berapa isi dompet kita,saat menrbaca tulisan

ini? Pernahkah kita menginfakkan harta kita
sejumlah yang ada di dompet kita saat ini?

Pemahkah juga kita sterasa butuh kepada

keberadaan orang-erang yang meminta atau
mernohon derma kital Atau jangan-jangan kita
merasa terganggu dengan keberadaan
merekal Memang, seyogianya kita
rnemastikan, orang yang menerima uluran
tangan kita .seberapa pun itu- tidak akan
memanfaatkannya untuk berbuat maksiat
kepada Allah, mabuk mabukan misalnya'

Jika yang datang lcepada kita adalah orang-

orang yang sungguh-sungguh mem"
butuhkannya atau seorang utusan panitia
pembangunan masjid kampung atau utusan
dari sebuah Yayasan Pemeliharaan Anak Yarim
-yang bulcan ffktif tentunya- maka mestinya
rkita mensyukurinya. Sebab sebenarnya yang

butuh kepada detma bukan orang itu, panitia
pembangunan masjid, atau anak-anali yatim.
Yang membutuhkan adalah kita.

Bukan Milik Kita

Sejatinya harta yang ada di rangan kita -
semuanya- adalah milik Allah. Allah
menguasakannya kepada kita selama kita
hidup di dunia untuk kita belanjakan
sebagaimana Dia perintahkan, Kelak di hari
Pembalasan kita ditanya, diapakan dan
dikemanakan saja harta itu? Apakah
dibelanjakan dl jalanyang halal dan diridhai-
Nya atau di jalan l'ang haram dan dimurka!
Nya! " Kawdian kmw benar -b enm akm ditmry a
pad,a hari itu tentnrg kenikmatan itu." (Q$. At-
Takatsur: 8)

Mengerti bahwa harta kita bukan milik kita
akan membuat kita merasa ringan saat
mengeluarkannya, membelanjakannya di
jalan yang diridhai oleh Allah. Tidak seperti

Qarun yang setelah dibukakan pintu rizki
selapang-lapangnya ia menjadi sangat kikir
untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah.
Saat 'diminta untuk berderma jawaban yang

10 | ar.risalah rNor O8/Th.'Vl Mrrharram 
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keluar dari mulumya adalah, "suunguhnya aku

diberi harta itu, semata-mate karend. ilmu yang

ada padaku." Kesudahan Qarun,
dibenamkanlah ia bersama seluruh hartanya
ke dalam bum i. N a'udzu billaaht

Sebaliknya kita justeru akan banyak
bersyukur kepada Allah. Bagaimana tidak/
Dengan membelanjakan sesuatu yang tfukan
milik kita, kitp mendapatkan kebaikan yang

agung. Di dunia dan di akhirat. Allah
berfirman, " Barangsiapa meminjamkan kepada

Allah pinjaman Jo;ng baik, maka Allah akan
mengembalikanry a berlipaulipat wrtukny a, dan

baginya pahnla yng mulia." (QS. Al-Hadid: t I )

Rasulullah g bersabda, "Barangsiapa
bersedekah dengm sehargakurma dari hasilyang

baik -dan Allah tidak menerima sesuatu kecuati

yang baik- sesungguhnla Allah menerimanya
' dcngan Tangan Kanan-N 1 a, kemudnn Dia akan
mengembangkanny a sampai sebesar gunung

sebagaimana salah seorang di anrara kalian
memelihara seeknr anakkudn." (HR. Al-Bukhari)

Thk Boleh lsraf

Berapa banyak sebaiknya kita
membelanjakan harta kital Lima persen,

sepuluh persen, dua puluh lima persen, lima
puluh persen, atau seratus persenl Sebenamya
yang menjadi ukuran dari belania kita bukanlah
persentase. Sebab tujuan dari belanja kita
adalah saddul haajah, menutupi kebutuhan.
Ukurannya sampai tertutupinya keburuhan
itu, Karenanya, saat Rasulullah M
menganjurkan para sahabat untuk
mendermakan sebagian harta mereka di lalan
Allah, mereka pun datang berduyun-duyun
membawa apa yang mereka miliki. Abu Bakar
membawa semua hartanya dan
menyerahkannya kepada Rasuiullah. Saat
beliau menanyainya mengenai apa yang
ditinggalkannya untuk keluarga, Abu Bakar
menjawab bahwa ia meninggalkan Allah dan
Rasul-Nya untuk mereka. Meskipun Abu
Bakar membelanjakan seluruh hartanya untuk

kepentingan jihad, ia tidak berbuat israf.
Sebab jihad membutuhkan dana yang besar,

baru tertutupi dengan berkali-kali lipat harta
Abu Bakar.

Berbeda dengan membelanjakannya untuk
kebutuhan keluarga. Kebanyakan kita
berbelanja melebihi kebutuhan yang
semestinya. Ada juga yang bakhil. Karena
itulah kiranya Allah berfirman, "Janganlah
kamu jadiknn tangaTmw terbelenggt pada lehermu

dnn j angan (P.utn) engknu terlnlu mengulurkaryq a

( sctngat pemurah) 5ehingga knmu menjadi ter cela

danmenyesal." (QS. Al-lsra': 29)

Membelanjakan harta kita di jalan yang

diridhai Allah pun mesti i'tidhl, tepat sesuai

hitungan yang diperintahkan-Nya. Yang perlu

dicatat, terkadang hitungannya meleblhi
semua harta yang kita miliki. Jika sudah
demikian, iman kitalah yang akan berbicara,
berapa !anyak kita akan membelanjakannya.

JanganTertipu (Lagi)

Tidak ada seorang pun di dunia ini yang

ingin hidup miskin dan kekurangan. Semua

ingin hidup berkecukupan atau bahkan kaya.

Namun banyak yang keliru duga, mengira
bahwa perbuatan kikir akan mengantarkannya
menjadi seorang yang kaya raya. Logika setan

memang seperti itu. Jika kita hanya menumpuk
harta kita dan tidak membelanjakannya, pasti

kita akan jadi kaya. "Setan menjanjikan
(merwkutnakuti) kalian dengan kemiskirwn dan

meny uruh berbuat keji (kikir), se dangk an Allah
menj onj ik an unp unan d mt k ar unia -N y a kep a da

knlnn. Dm Nlah Maha hns, Maha Mmgetahu)."
(QS. Al-Baqarah: 268)

Tak perlu takut miskin atau menunggu
kaya untuk berderma. Kita tak pernah tahu
kapan ajal menjemput kita. Dan Rasulullah ffi
bersabda, "Hinfurilah api neraka, meski dengan

separuh kurma." Siapa tak punya separuh
kurma atau sesuap nasi? Wallahul muwaffiq.
(azml ar,risalah)
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Dari Assabiq unal Aw w alun

Tokoh pertama kita adalah 'Utsman bin
Affan, seorang sahabat mulia, saiah seorang

Assabiqunal Awwalun yang akhirnya menjadi
khalifah ketiga. Ia beriltizam kepada Islam di
awal-awal kenabian. Ia seorang yang sangat
pemurah. Ia pernah memberikan seluruh
barang yang dibawa kafilah dagangnya yang

' baru datang dari Syam untuk fakir miskin
Madinah. Padahal saat itu banyak sekali
pedagang yang menawarkan keuntungan
belipat dari biasanya. Ya, 'Utsman memilih
tawaran yang paling menggiurkan. Bukan
hanya memberikan keuntungan yang berlipat.
lipat dari biasanya, melainkan yang
msllpatga4dakan daqi,m.qdakr./a s amtqi :7 00

air. Di Madinah ada sebuah sumur, Raumah,

demikian orang-orang biasa menyebutnya.
Sumur itu milik seseorang dari Bani Ghiffar.
Satu timba air dijuainya dengan hargalmudd
gandum. Kepada pemiliknya Nabi $ memberi

penawaran yang menarik. Beliau bersabda,

"Apakah kau mau menjual sumurmu itu
dengan (imbalan) mata air di surga?" Orang
itu menjawab, "$(/ahai Rasulullah, aku dan

keluargaku tidak memiliki apa-apa selain
sumur ini." 'Utsman 45 mendengar hal itu,
maka ia membelinya dengan harga 35.000
dirham, lantas menemui Nabi ffi dan bertanya,

'Apakah engkau menjanjikan untukku apa

yang engkau janjikan untuknya, jika aku

t. - . 4...- -,-. ..

" a''



Dari Kalangan Anshar

Tokoh kedua kita adalah Abu Dahdah,
seorang sahabat Anshar. Zaid bin Aslam
menuturkan bahwa ketika ayat ke-245 dafi
surat Al.Baqarah diturunkan, Abu Dahdah
bertanya, "'Wahai Rasulullahl Benarkah Allah
meminta pinjaman dari kita, padahalt Dia
sangat ddak rnembutuhkan pinjaman?" Nabi
menjawab, "Ya, Dia ingin memasukkan kalian
ke surga dengan pinjaman itu." Abu Dahdah
berkata, "Kalau sekiranya aku meminjamkan
suatu pinjaman kepada Rabb.ku, apakah Dia
pasti memberikan jaminan surga bagiku dan
bagi anakku Dahdah?" "Ya," jawab Nabi.

Lalu Abu Dahdah berkata, "Jika begitu,
maka uiurkanlah tanganmu kepadaku."
Rasulullah pun mengulurkan tangannya.
'Kemudian Abu Dahdah berkata.
"Sesungguhnya aku memiliki dua bidang
kebun, yang satu ada di kampung Safilah dan
yang satu lagi ada di kampung 'Aliyah; demi
Aliah hanya itu yang aku miliki, dan aku teiah
berbulat hati untuk meminjamkannya kepada
Allah." Rasulullah bersabda, "Salah satunya
saja engkau pinjamkan kepada Allah, dan yang
satu lagi untuk keperiuan hidupmu dan
keluargamu." Abu Dahdah berkata. "Jika
begitu, maka aku menjadikan engkau sebagai

saksi, wahai Rasulullah, bahwasanya yang
paling baik dari kedua kebunku itu yang aku
pinjamkan kepada Allah, yaitu kebun yang
ditumbuhi 600 pohon kurma." Maka
Rasulullah bersabda, 'Jika demikian, Allah pasri

, memberikan surga sebagai balasannya."

Abu Dahdah segera pulang menjumpai
istrinya Ummu Dahdah yang sedang berada
di kebun bersama anak.anaknya bernaung di
bawah pohon kurma. Abu Dahdah berkata,
"Sungguh, aku telah menjadikan kebun ini
sebagai pinjaman untuk selama-lamanya. Aku

ada di kebun itu. Dikeluarkannya segala apa

yang ada di dalam mulut mereka dan yang di
dalam bungkusan.bungkusan mereka serta
membawa mereka keluar dari kebun yang telah
dipinj amkan suaminya kepada Allah.

Dari Kalangan Thulaqa'

Tokoh ketiga kira adalah Hakim bin Hazm,
seorang sahabat yang baru masuk Islam saat
Fathu Makkah. Hakim adalah pewaris sebuah
bangunan bersejarah'di Makkah, Daarun
Nadwah.

Di tempat itu, biasanya para pemuka

Quraisy .berkumpul dan berdiskusi tentang
banyak h'al. Mereka pun banyak membuat
rencana jahat terhadap Nabi Muhammad di
sana. Setelah hidayah memeluk hatinya,
Hakim memutuskan untuk menjual bangunan
itu, demi menghapus kenangan kelam masa
lalu.

Dijualnya bangunan tersebut seharga 1OO

ribu dirham. Seorang kemenakannya pun
bertanya, 'Anda menjual bangunan berharga
itu, Paman?" Dengan tegar Hakim
menjawab,"Kebanggaan dan kejayaan semu itu
kini telah sirna dan digantikan oleh takwa.
Aku hanya menjual sebuah bangunan dengan
harapan dapat menggantinya nanti di surga.
Dan aku berjanji akan mendermakan seluruh
hasil dari penjualan ini di lalan Allah."

Bukan hanya itu. Saat melaksanakan
ibadah haji, Hakim menyembelih sekitar 100
ekor unta serta membagi-bagikan dagingnya
kepada kaum fakir miskin di Makkah. Ketika
di padang Arafah, Hakim wukuf bersama
dengan 100 orang budak, Selesai wukuf,
masing-masing budak itu diberinya segenggam
perak dan para budak itu pun dibebaskannya.

Demikiantah lcedgrrrraw?nan trga rpkoh
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Demikian jelasnya bahaya sifat bakhil,
hingga Bunda Aisyah rdi;, pernah berkata

dengan nada memastikannya, "Surga adalah

tempat tinggal orang-orang dermawan, dan

neraka tempat tinggal orang-orang kikir." Hal
itu sesuai dengan firman Allah ,ge, "Sekali'kali
j anganlrth or ang- or dng ) ang b akhil dengan harta

y ang Altah berikan kepada mer eka dari karunia-

N 1 a merry angka, bahw a keb akhilan itu baik b agt

mer eka. Sebenam.l a keb akhilan itu adalah buruk

bagl mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu

al<m dik clungkm kelt* di leherrry a di hari kiamat."
, (QS.Aii'lmran:180)

Sebagai sebuah ilustrasi betapa bakhii, alias

kikir, alias pelit itu menjauhkan seseorang dari

kebaikan, yang puncak kebaikan itu adalah

surga, berikut ada kisah yang menjadi asbabun

nuzul ayat 5, 1 1 dari surat Al.LaA, " Adrytawrang
dg

dirirry a cukup. S er ta mendustakan p ahala terb aik,

Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya

(alm) y cutg sukrtr. D mhmtory a tidak bermanf aat

b agtrLy a ap abila ia telah binas a." (QS. Al Lail : 5 -

1 i).
Siang itu terik di kota Madinah.

Cuaca yang niscaya menjadikan dahaga dan

lapar semakin terasa. Tersebutlah seorang laki'
laki miskin yang sedang melintas di sebuah

kebun kurma yang lebat dan tengah berbuah'

Sebagian buahnya bahkan menjuntai hampir
ke tanah. Hari itu dia merasa lapaq sedangkan

dia tak punya apapun yang bisa dimakan, dan

kantongnya pun kosong meski hanya untuk
membeli sesuap makanan. Saat hidungnya
yang naas tertubruk dengan buah kurma yang

ranum, dia pun khilaf dan tak kuasa lagi
menahan diri. Ia petik sebutir'kurma, lalu

yang memberilea4,fiwvtwry*,$i:ialp,w,
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pemilik kebun kurma iaitin l.r"g vu"g
amat kikir.

'Aku akan membawamu dan
mengadukanmu kepada Rasulullah. Biar
tanganmu dipotongl Dasar pencuril" orang kikir
itu menyeru dengan nada tinggi. Kontan laki-
laki miskin itu pun tak bisa berbuat banydk, ia

tahu dirinya mGmang bersalah. "Thpi, apakah

tanganku harus dipotong hanya sebab sebutir
kurma?" ia berkata dalam hatinya. Dia pun
pasrah saat digiring oleh pemilik kebun itu.

"Ya Rasul, potong tangan orang ini. Ia telah
mencuri di kebunkul" pemilik kebun berkata
kepada Rasulullah Muhammad # sambil
menenteng pria miskin dengan sebelah
tangannya.

, 'Apa yang sudah kau curi, wahai
saudaraku?" Rasulullah bertanya dengan
penuh kesabaran.

"Maafkan aku, ya Rasulullahl Aku telah
mencuri sebutir kurma dari kebunnya. Aku
khilal ya Rasul. Aku lapar," laki-laki itu
mengiba.

Rasulullah menghela nafas sejenak, kali ini
pandangannya ditujukan kepada pemilik
kebun, "Rupanya hanya sebutir kurma...
Mengapa tidak kau infakkan saja kepadanya
sehingga engkau akan mendapat kebaikan dan
pahala berlipat?" Rasul bertanya dan menunggu
jawaban dari pemilik kebun itu.

"Tidak ya Rasulullah. Orang ini harus diberi
pelajaran. Kalau dibiarkan nanti menjadi

,kebiasaan. Aku tidak mau menginfakkan
kurma itu. Aku memilih agar orang ini dipotong
saja tangannyal" si pemilik kebun itu
menyergah.

"lnfakkan wahai saudaraku...I atau

KepAlanya diangkat ke arah langit. Dia
menimbang-nimbang kebenaran janji surga dari
Rasulullah ffi yang baru saja disebutkan
untuknya. Kemudian dia berujar, "Surga, ya

Rasulullah?l Apakah surga sedemikian remeh
hingga kau tawarkan hanya dengan sebatang

pohon kurma? Tidak...Aku tidak
menginginkannyal" Pemilik kebun
menampakkan kesombongannya. Memang,
biasanya sifat pelip dan sombong itu seperti
saudara kandung.

Rasulullah terkaget, ada kaum yang
sedemikian celaka lantaran sifat kikirnya.
Hanya karena sebutir kurma dia menolak sqrga.

Semua yang hadir juga menyiratkan sikap yang
sama, bahkan beberapa menampakkan sikap
ddak suka atas kekikiran pemilik kebun itu.
Namun kemudian ada seorang sahabat yang
menyela, "'Wahai pemilik kebun, bila engkau
tidak mau menerima tawaran surga dari
Rasulullah mengapa tidak kau jual saja
padaku?" Semua menjadi tertegun.

Pemilik kebun itu menjawab, 'Aku tidak
akan menjuai pohon itu dengan harga yang
murahl Setidaknya dengan 40 batang pohon
kurma. Bagaimana?"

Harga yang fantastis, bandrol yang terbit
dari sikap kikir yang berkelindan dengan
ketanr,akan.

Sahabat itu pun mengiyakannya. "Untuk
surga, berapapu n akan kubayarkanl " katanya.
Maka dijuallah pohon itu dengan 40 batang
pohon lainnya. Kemudian pemilik pohon yang
baru menginfakkan pohon itu di jalan Allah,
berikut kurma yang telah dimakan oleh pria
miskin. Sementara, si pemilik kebun pelit telah
mendapatkan keuntungan dunia yang berkali

rnauksh:kantu



+6285269743XXX

Abu Sulaiman berkata,
"Sesungguhnya orang yang
merugi ialah orang yang
memperlihatkan setiap amal
kebaikannya kepada manusia

dan meny6mbunyikan amal
keburukannya kepada Dzat
yang lebih dekat dari urat
nadinya (Allah)." (Lampung)

+6285214013)oC(

Ilmu orang munafiq terletak pada

lidahnya. Sedangkan ilmu orang mukmin
terletak pada amalnya. (Dwi)

+628r70571XXX

Ibnu Qayyim berkata, 'Ada lima
perusak hati ; banyak bergaul, angan-

angan kosong, bergantung kepada selain

Allah, banyak makan, dan banyak tidur."
(M. Asif)

+6285292083XXX

Membaca yang baik ialah membaca

Al-Qur'an, mendengar yang baik adalah

mendengarkan Al-Qur'an, senandung
yang merdu adalah menyenandungkan
Al.Qur'an. (Paryono, Wonosobo)
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Tiada Penyelisih Thk Ada Penanding

Abu Ja'far ath-Thahawiy menegaskan

adanya penyelisih (adhdad, dhi{ dan
penanding (andad, nid) hakiki bagi Allah
dengan'matan ke-26. Kalau pun ada yang
Iwndak menyelisihi, atau memusuhi, dan ingin
menandingi Allah, maka sungguh kehendak

dan keinginannya itu sia-sia belaka. Sudah

banyak cantolvrya. Sahh saturrya adnlah hisah

Narnru.dz, raja Babilania yang mendebat Nabi
Ibrahim ffi. mengenai Allah.

Saat Nabi lbrahim berkata, "Rabb-ku
anabh Yang Menghidupkm dan Mematil<anr,"

Namrudz berkata, "Aku pun dapat
menghidupkan dan mematikan." Kemudian
Ibrahim berl<.aw,'Allah menerbitl<an naalwri
dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat!"
Mal<a N omrudz Pffi bingung, tilak alw harus
menjawab apa seperti halnya ia bingung lwrw
berbuat apa. Kisah ini diabadikan oleh AIIah
di dalnn surat Al-Ba4ara.h ayatke.258.
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:'1:::'r';'" Contoh lainnya adaiah

Fir'aun, raja Mesir. Ia mengaku sebagai

tuhan dan bahkan sempat memerintahkan
Haman, insinyurnya untuk membuat tangga
yang menjulang ke langit unruk melihat Rabb-

nya Musa. Yang terjadi, justeru ia dan bala

tentaranya ditenggelamkan <lleh Rabb-nya
Musa di laut Merah. Pernyataan kufur Fiiaun
itu diabadikan oleh Allah di dalam surit al-

Qashash ayat (e-38.

Namrudz dan Fir'aun adalah contoh orang
yang mencoba unruk mengajukan diri sebagai

penyelisih, musuh, dan penanding Allah.
Mereka tidak bisa, tidak pemah bisa, dan tak
ada seorang pun yang akan bisa. Yang ada

hanya kesudahan yang buruk di dunia dan
adzab yang pedih menunggu mereka di akhirat.

Bagi kita, cukuplah firman Allah,
t"Katakanlah (Muharnmad), Dialah Allah, yang

Maha Esa. Allah tempat meminta segaln sesrattu.

(Allah) tidak beranak dan tidak pilla
diperanakkan. Dan tidak ada sesuatuyang setara.

dengan Dia." (Al-Ikhlash: 1 -4)

Benar bahwa banyak ayat al-Qur'an yang

menjelaskan bahwa Allah mempunyai
beberapa sifat yang juga kita punyai. Allah
mempunjrai sifat ilmu, kita pun punya. Allah
mempunyai sifat hidup, kita pun hidup.
Namun, sejatinya yang sama dari sifat-sifat itu
hanya istilahnya saja. Ilmu kita ditambah
semua ilmu makhluk hanyalah setetes air
dibandingkan keluasan samudera ilmu Allah.
Hidup kita penuh dengan kekurangan dan
keterbatasan, sementara hidup Allah azali,

abadi, dan penuh dengan kesempurnaan.
Aliah Maha Tinggi, Dzat dan Sifat-Nya, untuk
dapat disetarai, untuk bisa ditandingi.

Tiada yang Menolak Tidak Ada yang
Mengungguli

Setelah menerangkan bahwa tidak ada yang

bisa dan mampu menandingi AIlah dalam Dzat

dan Sifat-Nya, Abu Ja'far ath-Thahawiy
menegaskan ketidakmampuan makhluk untuk

itu dalam masalah takdir. Sebenarnya tanpa
diterangkan pun dari matan ke-26 orang bisa

menyimpulkannya. Namun karerta realita
menunjukkan adanya banyak kelompok
(baca: firqah) yang meluncur keluar dari Islam
gara-gara masalah takdir, maka ath-Thahawiy
pun mengkhususkannya.

Ketiga istilah: qadha', hukum, dan amr ini
memiliki makna yang berdekatan. Semua

bermakna' ketetapan. Ketetapan ini meliputi
ketetapan kauni dan ketetapan syar'i.

Keteiapan kauni adalah ketetapan takdir.
Termasuk di sana keteqpan Allah atas segala

sesuatuyang telah dan akan terjadi sejak 50.000

tahun sebelum Dia menciptakan langit dan

bumi.

Tentang ketetapan kauni kita bisa
membaca,

Allah berfirman, "Apabila Dia hendak

menetapkan sesL4atu, mnka Dia hanya berkata

kEaAa.Ny a,'J adikh!' Maka ja.dilah sextaat itu."
(Maryam:35)

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa

Kami mendatangi daerah-daerah (orang yang

ingkar kepada Allah), lalu Kami kurangi
(daerah-daerah) itu (sedikit demi sedikit) dari
tepi-tepinyal Allah Menetapkan hukum
(menurut kehendak-Nya), tidak ada yang

dapat menolak ketetapan-Nya; Dia Maha
cepat perhitungan-Nya." (Ar-Ra'ad: 4l)

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-

Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan

ketetapan (perintah)-Nya (Ar-Ruum: 25).

Tentang ketetapan syar'i kita bisa
membaca,
' Dan Rabb-mu telah MenetaPkan

(memer intahknn) agar kamu j angan meny e'mb ah

selain Dia dan hendsklah berbuat baik kEada
ibu bapak. (Al-lsra': 23)

D an bagaimarw mer eka akmt mengangkntmu

menjadi hakim mereka, padahal mereka
mempunyai Tqurat yang di dalamnya (ada)

ketetapan hukum Allah? (Al-Maidah: 43 )



D an jikn Kami hendak membinasakan swtu
negeri, mal<a Kami tetapfum (perinnhkan) ke pada

orang Jang hidup mewah di negeri itu (agar

menta/tti Alkth). (AI-Isra': I 6)

Ketetapan, hukum, atau perintah Allah
yang bersifat kauni tidak ada yang bisa
menghalangi. Jika ada seseorang yang
dikehendaki oleh Allah akan mendapat
rahmat-Nya, maka tidak ada yrng &p",
menahannya,'sebenci dan sedengki apa pun
orang yang hendak menahannya itu. Dan jika
Allah menahan sesuatu, maka tidak ada yang

sanggup untuk melepaskannya, selama belum
dikehendaki oleh-Nya. Apa pun yang
dilakukan oleh manusia. Demikian 1ug" ;it n

Allah hendak menimpakan musibah hepada
seseorang atau suatu kaum, ridak akan ada

yang bisa mencegahnya, secinta dan sesayang

{apa pun orang yang hendak mencegahnya,
'ketetapan Allah pasti terjadi.

"Di mana pun kamu berada, kematian akan

mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di
dalam.bnteng y ans tigi denkakah." (An-Nrsa' :

78)

Dan Rasul 91 bersabda, "sesungguhnya

seor ang hamba tifuik aknn sampai kzpada hakikat
iman sunpai ia mengerti bahwa apa sd.ja yang

menimpany a bukanlnh sesuaru yng salah sosaran

(sehingga mengenainy a) ; don ap a saj a y ang luput
dariny a memang tidnk akan menimpany a."

Kepada Ibnu Abbas .gF Rasulullah gi
pernah berpesan, "Ketahuilah! Jika semua
makhluk menghendaki sesuatu yang buruk
atasmu, maka rencana mereka itu tidak akan
terlaksana."

Dari Ketetapan Kauni Kepada Ketetapan
Syar'i

Semua telah menyaksikan bahwa tidak
ada yang mampu menandingi, menolak, atau
mencegah ketetapan Allah yang bersifat kauni,
Dan kalau ada yang mencoba, kebinasaanlah
hasilnya. Mestinya dari sini dapat dipetik satu

pelajaran berharga. Bahwa ketetapan Allah
yang bersifat syar'i pun harus diikuti, ditaati,

dan dijalankan *'"'""" :!" '.

sebaik-baiknya. Jika terjadi
penyimpangan pasti akan terjadi terusakan
yang bila dibiarkan akan menjadi bibit
kehancuran. Sejatinya orang.orang yang mau
berpikir akan sampai kepada kesimpulan ini
meski seandainya tidak ada ayat-ayat Allah
yang menjelaskan ancaman bagi yang
melanggar ketetapan syar'i-Nya dan
menjanjikan kenikmatan abadi bagi yang
mentaati ketetapan syar'i-Nya. Namun,
kenyataannya jauh panggang dari api. Masih
ada saja dan bahkan banyak orang.yang berani
menolak suatu ketetapan syar'i dari Allah.
Allahumma sallimna.

Akhir Bagian Pertama

Matan ke-28 ini mengakhiri pembahasan
Tauhidullah dan bagian pertama dari
pembahasan takdir. Abu Ja'far ath-Thawahiy
ridak menyanrkan pembahasan takdir. Semoga
kita berkesempatan mengkaji bagian lain di
edisi-edisi yang akan datang.

Makna matan ke-28 ini adalah bahwa
pembahasan Tauhidullah dan bagian perrama
pembahasan takdir yang telah lalu tidak hanya

kami ucapkan. Untuk kita, tidak hanya kita
baca dan kita kaji. Lebih dari iru kita mengimani
dan meyakininya dengan keimanan dan
keyakinan yang menghunjam sampai ke dasar
hati. Bukan kata di bibir belaka.

Wallahua'hm.

Segenap kru-Ar-Risalah mengucapkan :

S e famat Atas I(e fafriran

lvfocharnmadl Unaar Hamzah
Pada hari Kamis,11 Januati20OT

Putra ke-2 dari Moch.Tri MA.
(Bagian Produksi & lklan)

semogd meiiadi anak yang sholih.Amin



ilenyediakan layanan :

1. Diagnosa Melalui Mata
(lridologi)

Dapalka[ :
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2. Diagnosa Telapak Tangan
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7, Therapy Herba
8. Pijat Kebugaran
9. Mandi Sauna

Dibuka kursus AKUPUNTUR
mulai 12 Nov 2006

biaya Satu juta Rupiah
selama 3 b4[an.

T€mpat torbatas 20 orang
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ALAM IAH,

Pengobatan secara
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Assalamu'alaikum Warahmatuttahi Wabarakatuh. Dengan senantiasa mengharap ridho Allah rss dan

pertolongan-Nya kami berupaya menyelenggarakan suatu pendidikan yang memiliki visi mengantar anak didik

menjadi anak yang sholihah yang senantiasa aktif ikut andil dalam iqomatuddin. Selain itu, kamijuga memiliki misi

mendidik anak didik agar menjadi anak yang taat kepada Allah e dan Rasul-Nya serta berbuat baik kepada

kedua orang tua, memiliki kemampuan yang memadai untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi,

cakap berbahasa Arab dan lnggris dalam percakapan sehari-hari serta mampu berdakwah di tengahtengah

masyarakat.

Sehubungan dengan beberapa hal di atas, saat ini kami sedang membutuhkan Tenaga Pendidik Wanita
yang Profesional pada bidang:

1 . Bahasa Arab & llmu Diniyah ' 3. Bahasa lnggris 5. Biologi

2 . Kimia 4. Fisika 6 . Matematika

Dellgan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Curriculum Vitae (Biodata /daftar riwayat hidup)
2. ljazah terakhir yang telah dilegalisir

Surat Keterangan Sehat dari dokter
Belum menikah

v

6. Mampu berbahasa Arab secara lisan dan tulisan
(untuk ilmu diniyah)

lem kehidupan
11. Berbadan sehat, bugar dan trampil

t tllln

a. Minimal S-1 untuk kimia, B. lnggris dan Fisika, 7. Bersedia tinggal di asrama
Biologi dan Matematika B. Beraqidah yang benar sesuai pemahaman salafush

b. LIPIA atau Mu'allimat dengan pengalaman sholih
mendidik minimal 2 tahun 9. Berakhlaq karimah sesuai ajaran lslam

Nilai rata+ata ijazah minimal 7 (tujuh)/lPK minimal: 2,75 10. Bermental dewasa dalam menghadapi segala prob-J.
4.
5.

iurai lamaran paling lambat kamiterima tanggal 25 Pebruari 2007.

)an mohon dialamatkan ke SMP & SMA lslam Terpadu Al Mar-atush Sholihah Boarding School

l. Setu-Bantargebang Km. 3,5 - Kelapa Dua - Pedurenan - Mustika Jaya - Bekasi Barat.

blp. (021 ) 82602424, 82609403, 82261M. Fax. (021 ) 82609403. HP 081 71 47433, 081 87071 91 , 081 59686350

Mudir Ma'had

Ust. Dr. Yusuf lrianlo
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"Menjelang han Kiamat nanti bakal terjadi
, fitnah-fitnah seperti potongan malam

kelam. Pada saat itu seseorang beriman
pada pagt hai dan menjadi kafir pada sore

harinya, beriman pada sore hari dan
menjadi kafir pada pagr lnrinya. Ia mmjual
agamanya dengan materi dunia." (HR.
Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Maknanya, apabila fitnah tersebut
telah menimpa seseordng, ia akan
terpedaya dan selanjutnJd sesat sertd

:rr

\\
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menyimpang dari kebenaran dan

''tpetunjuk, bahkan jaga
dgdmdnyd dengan harga

Fitnah-fitnah itu telah banya
saksihan pada hari Ia benar-
wujwd bagaikan potongan malam kelam.

Harta adalah fitnah (cobaan), anak-
anak adalah fitnah (cobaan), wanita
adalah fitnah (godaan), bercampur baur
dengan orang-orang kafir dan munafik
adalah fitnah (bencana), ajakan kepada

kebatilan dan menjauhi kebenaran
adalah fitnah (malapetaka), temdn
pergaulan yang jahat adalah fitnah
(bencana), serudn kepada perkara sia-

sia, sesdt dan batil adalah fitnah
(bencana). Dan masih banyak lagi yang

lainnya.

Ragam Fitnah

Di antara jenis fimah yang Paling
gdnds adalah merebaknya- ajakan
kepada kesyirikan atau kekufuran.
Inilah ancamdn terbesar bagi fitrah
mdnusia, dan Allah Ta'ala telah
memperingatkan manusia dari perkara

tersebut dalam firman-Nya, "(Tetaplah

atas) fitrah Allah yang telah mencipwkan

t
t

7 
Qitnah adalah cobaan dan ujian.

v " r, i;,7 :;\i #'r,::;;7 i, !;' :;n' ol,:i
fl i;ito: i'rtir^In dntn kitab-Nya: "Dan
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I No^un istilah fitnah lebih banyak

I diucapkan untuk i"ruoru berupa iala
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marTusid" menurut fitrah itu. Tidak ada
perub ahan pada fitrah AIIah. (Imlah)
agdm& yang lurus; tetapi kebanyakan
manusia tidak mengetahui." (QS. Ar.
Rum: 30)

Fitnah dari jenis yang kedua adalah
kemaksiatan yang merajalela. Fitnalt ini
berasal darirorang-orang yang gemar
berbuat maksiat dan memerdekakan
syahwat. Dari manapun golongan
mereka namun dalam persoalan maksiat

ini mereka telah satu hati dan seiya-
sekata untuk melestarikan, bahkan
menyerukan kepada orang lain agar
mengikutinya. Yang demikian karena
pandangan mereka telah terbalik,
;hatinya telah buta, nuraninya sudah
tuli, sehingga menganggap baik
kesesatan dan bangga terhad:ip
kehinaan. Dan yang pahng dahsyat
darinya adalah eksploitasi kaum wanita.
Rasulullah # telah mengabarkan bahwa

wanita itu adalah salah satu fitnah yang

terbesar. "Berhati-hntilah dari godaan dunia

dan waspadailah rayuan kaum wanitd,
sebab fitnah pertemd kali yang menimpa

bani Israil adalah fitnah wanita." (H.F..

Muslim).

Kini kebanyakan kaum wanita
berani bersolek dan sangat terbuka. Atas
nama persamaan dan kebebasan, sampai

. hati mereka menerjang batas kodrat
kewanitaannya. Sebagian lainya lagi
dieksploitasi gila-gilaan melalui
berbagai media dalam bermacam
tampilan iklan, film, dan foto-foto yang

tak karuan. Thk ada akal sehat yang
menolak bahwa itulah pemicu ledakan
syahwat dan beragam interaksi yang
diharamkan, termasuk perzinaan dan
semua akibat yang dihasilkan.

Selain itu, ada juga fitnah tengah
menjadi wabah, yakni khamr, obat-
obatan terlarang, musik dan nyanyian.
Fitnah inilah yang telah banyak menelan
korban dan merampas masa depan
bangsa dimana saja, terutama generasi

mudanya. Padahal, sejak'dini Allah rg
telah memperingatka n, "Hai ard.ng-

ord.ng Jang beriman, sesungguhnya
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban

untuk) berhala, ,mengundi nasib dengan
panah, adalah perbuatan keii' termasuk
perbuatan syaitan. Maka iauhilah
perbuatan-perbuamn itu ^ agar kamu
mendap at keb eruntungan. S esungguhnJ d

syaitan ' itu bermaksud hendak
menimbulkan permusuhan dan kebenc ian

di aniara kamu lantaran (meminum)

khainr (arak) dan berjudi itu, dan
menghalangi kamu dari mengtngat AIIah
dan shalat; maka berhentilah kamu (dari

mengerjakan pekerjaan itu)." (QS. A1-

Ma'idah: 90-91)

Demikian pula soal nyanyian, Allah
w.juga telah berfirman, "Dan di antara

manusia (ada) orang Jdng
mempergunakan perkatdan J ang tidak
ber g,ma untuk meny e satkan (manusia) dari
jalan AIIah mnpa pengetahuan dan
menjadikan jalan Allah itu olok-olokan.
Mereka itu akan memperoleh aTab yang

menghinakan." (QS Luqmanr 6)

Ibnu Mas'ud radhiyallahu'anhu dan
sebagian besar mufassir mengatakan,
yang dimaksud dengan lahwul hadits
(perkataan yang tidak berguna) dalam
ayat tersebut adalah nyanyian. Hasan
Al Basri berkata bahwa ayat itu turun
dalam masalah musik dan nyanyian.

Imam Syafi'i j,rga berkata:,
"Nyanyian adalah kesia-siaan yang



dibenci, bahkan menyerupai perkara
batil. Barangsiapa memperbanyak
nyanyian maka dia adalah orang dungu,
syahadat (kesaksiannya) tidak dapat
diterima." Dan masih banyak lagi ragam
fitnah di zaman kira ini, tetapi tiga
perkara itulah yang menurut pequlis
menduduki tiga besar yang paling harus

diwaspadai.'

Hanya Satu Jalan Selamat

Layaknya ketika seorang insan jatuh
terperosok ke dalam mara bahaya dan
musibah; maka ia harus segera mencari
jalan keluar dan berusaha
menyelamatkan diri. Tidak boleh hanya
ipasrah menerima dan membiarkan
dirinya binasa.

Sesungguhnya jalan'agar tetap
selamat hanyalah satu, yaitu jalan Allah
yang lurus. Yang telah Allah sebutkan
dalam firman-Nya "Dan bahwa (yang

Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku

1 ang lurus, maka ilutilnh dia ; dan j anganl"ah

kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain),
kar ena j alan- j alan itu menc er ai-b er aikan
kamu dari jalan-Nya." (QS. Al.Arlam:
rs3)

Telah dinukil dari sebuah-hadits
shahih bahwa suatu ketika Rasulullah
shallallahu' alaihi w asallam menarik
sebuah garis lurus, lalu menarik garis-
garis ke kanan dan ke kiri dari garis yang
lurus itu. Kemudian beliau bersabda;
"Inil"ah (garis lurus) jalan Allah, sementard

garis-garis ke kman dan ke kiri itu adalah
jalan-jalan setdn" , kemudian beliau
membaca ayat: "Dan bahwa (yang Komi
perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang

lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah

kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain),
kar ena j alan- j alan itu mencer aiber.aikan
kanu dari jalan-Nya,"'(HR. Ahmad dan
Ad.Darimi).

Ada yang mengibaratkan
sebagaimana pelepah kurma yang
nienjulur hingga ke tanah. Sekiranya
seekor serangga merayap naik melalui
batangnya, niscaya ia akan sarrlpli ke
atas dair dapat menikmati buah kurtna
yang dijnginkannya, artinya ia telah
selamat sampai ke tujuan. Lain
ceritanya jika ia naik melalui pelepah

daun kurma yang menjulur ke kanan
dan ke kiri itu, baru saja ia mencoba
merayap naik pasti sudah terjatuh.
Batang itulah jalan Allah, sementara
pelepah daun kurma itu adalah jalan-
jalan setan.

Meski boleh memilih, akal sehat
niscaya mengambil yang memberikan
manfaat. Karena itu, di sinilah letak
pentingnya ilmu, karena hanya orang
alim (berilmu) saja yang mengetahui apa
yang bermanfaat baginya dan apa yang
membahayakan dirinya. Ia adalah
cahaya bagi hati dan penerang akal
pikiran. Imam Syafi'i mengatakan,
"Tidak ada sesuatu yang lebih mulia
setelah kewajiban kecuali menuntut
ilmu. Karena ilmu adalah cahaya, yang

dengannya memberi petunjuk bagi
orang yang kebingungan."

Sedangkan Rasulullah M juga
bersabda, " Barangsiapa y ang dikehendaki

AIIah menjadi baik, maka Dia
menjadikannya memahami dgama."
(Muttafaq 'alaih).

Wallahu Aalam.
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Setan selalu ,n..;liktffik un uuWaop Allah apa yng udak
menyuruh manusia kepada maksiat. Ia juga

telah menyiapkan jawaban untuk melakukan
pembelaon atas kesesatan yang dilalul<an olch

manusia. Tentu, jawaban itu tampak logis,
l<adang terkesm't ilmiah. Tanpa jurw ini, jel.as

sulit bagi setan untuk menghasung manusia
kepada kesesatan. Karena sejatinla setiap
kesesatan itu buruk dalam pandangan akal
sehat, dan nyata rugi bagi siapapun Jang
menempuhnya. Padahal, semua manusia
bertindak ber dasarkan pertimbangan y ang
rnenurutnJa untung. Sehingga ia tidak akan
berbuat kecuali Jang dianggapnya
mengandwrg maslahat. Apalagi jila pilihan itu
mengmrdung resiko, pasti ia meyakini adanya
naslalwt yang bisa diraihrrya.

' Dori pintu ini, maka alasan dan pembelaon

setan Jang paling ampuh adalah memandang

sisi 'maslahat' suatu maksiat, dan
meny embuny ikan sisi madhar atny a.

Sebenarnya, semua Jang diserukan oleh

setan itu berupa fakluya', kekejion, Irntor dut
buruk dalam pandangan fithrah, akal sehat

ntauptm agdma. Allah berfirman,

" Sesmgulmya setat. itu hanya nwryurult lanut
berbuat jahat dan lceji (fahsla), dan mengamkan

(QS.Al-Baqarah 169) Tapi, tetap saja

memiliki argumen untuk membenarkan
dndakannya.

Zina, Kekejian yang Dilegalkan

Kasus perselingkuhan dan perTinaan yutg
mencuat akhir-akhir ini, bukan kali ini saja

terjadi. Pun banyak pihak meyakini, yang
tenmglrap itu hnryalah seperti gunung es, yong

tidak terungkap jauh lebih mengerikan
barqahrya. Yang mengherankan, media sepeti

TV justru mengangkat pelakunya sebagai
' pahlawan', diwawancarai dan diberikan
rcmpat terhormat untuk mempublikasikan
perTinaan yang dilakukannya. Seperti artis
berinisial ME, ia dengan terbul<.a dan terkesan

bangga dengan perbuatannya, yang ia tidak
mengakuinya hanyalah tuduhan bahwa ia
yang menyebarkan c)ideo mesunlrva. Tentang
perTinaannya tidak masalah, lalu media
mengalihkan opini masa terfokus pada siapa
penyebar VCD itu, bukan sisi buruknya
perTirwan. Iagi puLa, lurkum di negeri ini belum

memilki pasal yang menjerat pelalat zirw yang

didasari suka sama suka. Ini juga menjadi
barometer, berarti masyarakat belum sepakat
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tentang kejinya perbuatan zina. Sehingga
mereka merasa belum perlu menuntut pihak-
pihak berwenang untuk membuat undang-
undang atau yang menetapkan sangsi bagi
pelaku zina.

Padahal, zina merupakan tindakan
kriminal, tindakan keji dan amoral. Al-Qur'an
yang menjadi barometer baik-buruk tindakan
manusia menyebutkan, " D an j anganlah l,pmu

mcndekati zina; Sexmgulvry a zina ia aAalah swa
perbtnnn y angkeji (f ahisl a' ) dan una j akm y ang

buruk." (QS. Al-Israa': 32)

Fahisya' adalah perbuatan yang secara

otomatis dipandang buruk oleh fithrah dan akal

sehat. Fithrah manusia bisa membaca, zina
beserta seluruh ornamennya adalah cela. Akal
bisa menalar bahwa zina adalah pengundang

bencana. Hatipun bisa merasa, betapa zina

menjatuhkan kemuliaan manusia.

' Ketika datang seorang pemuda kepada

Rasulullah , "'Wahai Rasulullahl Ijinkan aku

berzina." Sontak orang-orang menoleh
kepadanya dan mencercanya. Tapi Nabi
bersabda, "Dekatkanlah ial" Lalu pemuda

itupun didekatkan kepada Nabi dan duduk di
dekat beliau. Beliau bertanya, 'Apakah Anda
suka jika zina itu terjadi pada ibumu?" Tidak,
demi Allah, semoga Allah menjadikanku
sebagai tebusanmu."

Nabi menyahut, "Begitu juga, orang-orang

tak ingin jika itu terjadi pada ibu-ibu mereka.

Apakah Anda senang jika zina itu dilakukan
oleh puterimu?" Dia menjawab, " Tidak, demi
Allah, semoga Allah menjadikanku sebagai

tebusanmu." Nabi berkata, "Begitu juga, orang-

, orang tak ingrn jika itu terjadi pada puteri-puteri
mereka. mereka. Apakah Anda senang jika
zina itu dilakukan oleh saudarimu?" Dia
menjawab, "Tidak, demiAllah, semoga Allah
menjadikanku sebagai tebusanmu," Beliau
menyahut, "Begitu juga, orang-orang tak ingin
jika itu terjadi pada saudari-saudari mereka.

Apakah Anda senang jika zina itu dilakukan
oleh bibimu?" Dia menjawab, "Tidak, demi
Allah, semoga Allah menjadikanku sebagai

tebusanmu." Dan Nabi pun berkata, "Begitu

juga, orang-orang tak ingin jika itu terjadi pada

bibi.bibi mereka." Lalu Nabi mengulurkan
tanganya kepadanya sembari berdo'a,

s, olo t . , t,?'-o'tiA-*;J'?r-J+)P
"Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah

hatirry a dm j agalah kemahnnrrya. " (HR Ahmad)

Bukan saja menurut fithrah manusia,
instink binatangpun menganggapnya sebagai

cela. Imanr Al-Bukhari menyebutkan di dalam

Shahihnya bahwa Amru bin Maimun Al-
Adawi berkata, "Di masa jahiiiyah aku melihat
kera jantan yang berzina dengan kera betina,
maka berkumpullah kera-kera yang lain untuk
merajam keduanya hingga mati."

Berapa banyak pula tindakan kriminal
yang terjadi sebagai kelanjutan zina. Di akhir
tahun 2005, Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN melaporkan,
dalam setahun ada2,5 juta janin di Indonesia

yang dibunuh lewat aborsi. Bandingkan dengan

jumlah korban Perang Dunia II yang hanya

mencapai sekitar 400 ribu orang. Kurang
j ahatkah perzinaan itu?

Kekejian Jadi Sarana Hiburan

Betapa girangnya setan, ketika manusia

memandang kekejian sebagai sesuatu yang

diperbolehkan, bahkan dilestarikan. Hasil ini
tak lepas dari usaha setan yang menyihir akal,

memutarbalikkan fakta, dan menumpulkan
kepekaan terhadap dosa. Salah satunya adaiah,

menj adikan perselingkuhan sebagai hiburan,
banyolan atau lelucon yang layak diladikan
hiburan dan tontonan. Akal sehat mana yang

bisa menerima, suatu tindakan kotor dan jahat,

koq dianggap lucu!

Tapi inilah yang terjadi, banyolan yang
'nyrempet' persoalan begituan paling laris.
Nyanyian 'SMS' yang berkonotasi
perselingkuhan pun dianggap hiburan, hingga

banyak dijadikan sebagai 'dzikir' dan
senandung anak-anak zaman ini, laahaulawa
Iaa quwwata illa billah. (Abu Umar A)
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Sedekah Paling Utama
Telah terjadi dialog antara Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dengan ulama tabi'in Salamah bin
Dinar, Abu Hazim,

Khalifah: Wahai Abu Hazim, mengapakita membenci mati?
Abu Hazim : Karena kita memakmurkan dunia kita dan menghancurkan akhirat kita.

Akhirnya kita benci kgluar dari kemakmuran menuju kehancuran."
Khalifah: Anda benar. Wahai Abu Hazim, apa bagian kita di sisi Allah kelak?
Abu Hazirn ' : Bandingkan amalan Anda dengan kitabullah, niscaya anda bisa

mengetahuinya.
Khalifah: Dalam ayat yang mana saya dapat menemukannya?
Abu Hazim : Anda bisa temukan dalam firmanNya yang suci, ,

"Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam
surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka
benar-benar berada dalam neraka." (QS Al.Infithar 13-14)

Khalifah: Jika demikian, dimanakah ietak rahmat Allah Subhanahu wa Th'ala?
Abu Hazim : (Firman Allah) "Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sekali dengan

mereka yang berbuat kebajikan."
Khalifah: Lalu bagaimana kita menghadap kepada Allah kelak, wahai Abu Hazim?
Abu Hazim : Orang-orang yang baik akan kembali seperti perantau yang kembali kepada

keluarganya, sedangkan yang jahat akan datang seperti budak yang curang
atau lari lalu diseret kepada majikannya dengan kasar."

Khalifah menangis mendengarnya sampai keluar isaknya kemudian berkata,
Khalifah: \Wahai Abu Hazim, bagaimana cara memperbaiki diri?
Abu Hazim : Dengan meninggalkan kesombongan dan berhias dengan muru'ah

(menjaga kehormatan).
Khalifah: Bagaimana cara memanfaatkan harta benda agar ada nilai takwa kepada Allah

Subhanahu wa Th'ala J

Abu Hazim : Bila Anda mengambilnya dengan cara yang benar dan meletakkan di
tempat yang benar pula, lalu anda membaginya dengan merata dan berlaku
adil terhadap rakyat.

Khalifah: \ff/ahai Abu Hazim, jelaskan kepadaku, siapakah manusia yang paling mulia itul
Abu Hazim : Yaitu orang-orang yang menjaga muru'ah dan bertakwa.
Khalifah: Lalu perkataan apa yang paling besar manfaatnya?
Abu Hazim : Perkataan yang benar, yang diucapkan di hadapan orang yang ditakuti dan

diharap.
Khalifah: \il/ahai Abu Hazim, do'a manakah yang paling mustajab?
Abu Hazim : Do'anya orang-orang baik untuk orang-orang baik."

'Khalifah: Sedekah manakah yang paling utama?
Abu Hazim : Sedekah dari orang yang kekurangan kepada orang yang memerlukan,

tanpa menggerutu dan kata.kata yang menyakitkan.
Khalifah: \Wahai Abu Hazim, siapakah orang yang paling dermawan dan terhormat?
Abu Hazim : Orang yang menemukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Th'ala lalu

diamalkan dan diajarkan kepada orang lain.
Khalifah: Siapakah orang yang paling dungu?
Abu Hazim : Orang yang terpengaruh oleh hawa nafsu kawannya, padahal kawannya

tersebut orang yang zalim. Maka pada hakekatnya dia menjual akheratnya
untuk kepentingan dunia orang lain.

(Shuwaru mtn Halaatit Tabi'in hal. 188- 189, DR. Abdurrahman Ra'fat al-Bas1a, Daar al.Adab AL-IsIami)



Neraka,
Derita Tiada Thra

Tiada kata yang bisa mewakili gambaran
penderitaan penghuni neraka. Terkumpyl di
dalamnya nestapa dari segala sisi.

t
Celupan pertama di neraka, menyebabkan

penghuninya melupakan seluruh kenikmatan
yang pernah dialaminya di dunia. Hingga ia
meraa elum pernah sedikitpun mengenyam
kenikmatan. Meskipun di dunia ia adalah
orang yang paling banyak bergelimang dengan
kenikmatan dunia. Nabi ffi bersabda,
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"Akan didatangkan O"a" n"r, Kiamat,
seseorang yang paling banyakmengenyam
kenikmatan di dunia, lalu dicelupkan dengan
sekali celupan di neraka, lalu ditanya, "\7ahai
anak Adam, apakah kamu pernah
mendapatkan kebaikan? Adakah kamu
pernah merasakan kenimatan?" Ia menjawab,
"Belum pernah sama sekali wahai Rabbi." (HR
Muslim)

Yang Ada Hanya Siksa

Siksa yang dahsyat akan meluluh-
lantakkan jasadnya, dari ujung kaki hingga
ujung rambut, dari kulit terluar hingga bagian
perut yang paling dalam.

Allahberfirman,

"Disiramkan air yang sedang mendidih ke

atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur
luluhkan segala apa yang ada dalam perut

mereka dan juga kulit (mereka)." (QS Al-Hajj
re.20)

Gntang siksa yang paling ringan di neraka,

Nabi ffi bersabda,
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" S esunggthnl a siksa' bagi penduduk ner aka

yang paling ringan pada hari Kiamat adalah
seseorang yang kerikil di telapak kakinya lalu
mendidih otaknya. " (HR Bukhari)

Hati akan dlllputi ketakutan karena gelap

dan kengeriannya. Ditambah rasa putus asa

untuk'bisa keluar darinya, lantaran begitu
dalamnya jurang neraka.

Abu Hurairah menceritakan, "Ketika kami

b er sama Rasulullah ffi, tiba' tib a kami mendegar

suara gelegar, lalu Nabi ffibersabda, "Tahukah

kalimt, stnr a ap afuih ini? " Par a s ahttbat menj aw ab,

"Allrrh dml raul-Ny a lebih tahu." B elian ber sabda,

"Ini adalah suara batu yang dilempar ke nerctka

sejak tujuh puluh musim, s ekar ang baru mencap ai

dasar ner aka." (HR Muslim)

Di samping dalam dasarnya, panasnya tiada
tara, neraka juga ditutup rapat atas
penghuninya,

"Sesunggthnla api itu ditutup rapat atls
mereka." (QS Al-Humazah 8)

Api dunia yang tidak seberapa panasnya

dibanding neraka saja tiada manusia yang

sanggup bertahan ketika berada dalam sekam

api yang tertutup rapat, bagaimana dengan api
neraka?

Makanan, Minuman dan Tempat Tidurnya

Tak ada setetes embun yang bisa
melegakan tenggorokan penduduk neraka, tak
ada secercah harapan yang mampu
meringankan deritanya. Tiada pula lezatnya



makanan yang bisa mengobati rasa lapar
mereka. Bahkan makanan dan minuman yang
ghalibnya identik dengan kelezatan, pun
berupa siksa.

Jika mereka lapar, maka,

"Mereka tiada memperoleh makanan selain

dari polwl Wtgberdwi, J cLt:lg tidnk mengemukkan

dan tidak pula menghilangkan lapar." (QSrAl-
Ghasyiyah6.T),

Jika mereka haus, yang mereka dapatkan
adalah,

"mereka tidak merasakan kesejukan di
dalamrry a dan tidak (pula mendapat) minuman,
selain air yangmendidih dannanah," (An-Naba'
24.25)

Disediakan pula buah untuk mereka. Tapi

bukan buah segar yang mengundang selera dan
penyehatkan badan, tapi buah zaqum yang
mayangnya seperti kepala setan yang
menakutkan. Rasanyal Sangat dahsyat,
karena,
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"Seandainya satu tetes zaqum jatuhke dunia
niscaya akan merusak penduduk bumi dan
kehidup an mer eka, lalu b agaimana halny a dengan

oralg ) ang memal<,trry a? " (HR Tinnidzi, belirnt
b erkata, hadits has an shahih)

' Mereka tidak bisa memejamkan mata
untuk tidur walaupun sejenak, betapapun
mereka menginginkannya. Karena kasur dan
selimutnya berupa api yang membakar
tubuhnya,

"Mereka mempunyai tikar tidur dari api
naar dan di atas mereka ada selimut (qpi naar) .

Demikianlah Kami memberi balasan kepada

orang.orang yang zalim." (QS. al.Araafl 41)

Berangan-Angan untuk Mati

Orang-orang yang hari ini hobi bermaksiat
kepada Allah, berangan-angan untuk hidup
selamanya. Mereka sama sekali tidak berangan-

angan untuk mati. Thpi, di neraka, kerasnya

siksa mernbuat mereka ingin sekali mati,
t/'o
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"Mereka b.rr'.ru, "lui lif"llk, biarlah

Rabbmu membunuh kami saja".

Betapa' hinanya mereka, hingga mereka

merasa tidak'pede' untuk menyebut'Rabbku',
mereka-hanya berani berkata kepada Malik
"Rabbmu". Mereka juga tidak berani meminta
langsung kepada Allah, sehingga mengusulkan
kepada malaikat Malik. Isi usulannya pun
sungguh menyedihkan, yakni minta mati.
Lebih menyedihkan lagi, ternyata permintaan
tersebut tidak dijawab kecuali setelah berselang

sangat lama. Jawaban yang ditunggu sekian
iama itupun bukan jawaban yang melegakan
mereka.

Ibnu Abbas €5 berkata: Mereka dijawab
setelah seribu tahun,

0"f6"&\
"Sesunggthnya kalian tetdp tingg(tl didalam

nert7kt7".

Yakni tetap tinggal di dalam neraka dan
kalian tidak akan pernah keluar darinya untuk
selamanya. Maka tidak berhasil apa yang
mereka inginkan, bahkan mereka dilawab
dengan jawaban yang berlawanan dengan
keinginan mereka. Sehingga bertambahlah
kesedihan mereka. Allahumma ajirna minan
naar. (AbuUmar A)
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1. Bagaimana cara kita mengamalkan asmaullrusna, apakah boleh berdzikir semalaman

sampai ribuan kali dengan asmaulhusna!

2. Apakah dzikir menggunakan asma'uLhusna ada dasarnya dari hadits shahih atauijma
yang kuat?

Demikian, terimakasih atas jawabannya.

Marsum, Mqgelang Selatan

Jawaban :

Wa' alaikums alaam w ar ahmatullahi w ab ar akatuh

Mengamalkan asmaulhusna tentu setelah kita meyakininya dengan menetapkan sebagaimana

Allah dan Rasul-Nya tetapkan, tanpa ada tal<1if (Bertanya bagaimana) , ta'thil (penolakan) , tahril
(penyelewengan) dan tanpa rasyblh (peyerupaan). Nabi ffi bersabda,

'-i. o,,' 
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"Allahmemiliki sembikmpuluh sembilannamd, serdtuskurang satu, barangsiapamenjaganyamaka

akan masuk j annah. " (HR. Bukhari Muslim )

Dalam memahami ar r ahsha di dalam hadits ini, tidak bisa dipahami hanya dengan

menyebutnya atau melafadzkannya saja. Tapi memiliki tiga arti sebagaimana pendapat Al-
Khithabi: pertama, berdo'a dengan menggunakan semua nama Allah, tidak membatasi pada

sebagian nama-Nya, sehingga mendapat semua pahala yang dijanjikan. Kedua, r tengamalkan

hak dan tuntutan dari asmaulhusna. Bila ia mengatakan arrazzaaq (maha pemberi .zki), maka ia

akan menggantungkan semua rizkinya pada Allah. Dan ketiga, mengetahui semua makna dari

asmulhuma.

Jadi, arti hadits di atas adalah mengetahui lalu diamalkannya dalam ibadah. Sebagaimana

Al-Qur'an tidak akan bermanfaat hafal lafadznya bila tidak mau mengamalkannya. Bahkan,

mereka yang keluar dari din ini, diantaranya karena mereka membaca Al-Qur'an hanya sampai

tenggorokannya saja tidak dibuktikan dalam perbuatannya.

Asmaulhusna juga boleh digunakan untuk bertawasul kepada Allah ee. Allah Jl9 berfirman,

"Allahmemilikinama-namayangbaik,makapanggllahAllahdenganndmd-namdtersebut." (Qs.al-

Araf:180 )

Adapun berdzikir semalam sampai ribuan kaii jelas tidak ada tuntunannya dari Nabi S.
Pelakunya telah terjebak dalam lingkarang bid'ah, ia pun merasa telah ibadah sepenuh hati. Ia

tidak tahu pengamalan a smaulhusna tidak hanya sebatas dilafadzkan, tapi juga diamalkan dalam

keseharian kita, bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Tahu atas segala perbuatan hamba-Nya.

\X/aAIIahu Alam.

(Lihat: Ma'arijulQabul:llLZ5, Al-Qawa'id Al-MutslaFie SifatillahWa'asmaulHusna:L8)



Pembagian 'Warisan

Assalaamu Alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.

Ustadz, ana ingin bertanya :

1. Bagaimana hukumnya bilu hurtu -uirn.,
dibagi tidak sesrlai syari'at, tapi semua ahli waris

setuju dan ikhlashl

2. Jam berapakah batas akhir shalat dhuha,
dan berapa raka'atkahl

lJmmu Nasir, Magetan

Jawaban:
\Wa'alaikumsalaam warahmatullahi

guabarakatuh 
)

1. Salah satu firman Allahpe yang telah
menetapkan masalah warisan adalah surat An-
Nisa: 1 1, dalam firmar-Nya, " Allah
mensy ari' atkan bagimu tentang (pembagian
ptuaka untuk) mtab utal<nu.L. Yaitu b aglar s eor ang

maklakilaki sama dengmtbagiarv dna orutg anak
perernpuan." Jadi, bagian warisan untuk anak
wanita separuh dari bagian anak lakilaki. Lalu
bagaimana bila bagian anak wanita disamakan
dengan bagian anak laki-laki, dan semua pihak
merasa ridhaJ

Dalam hal ini, kami sarankan berhati-hati
dalam memutuskannya. Karena menoiak
hukum yang sudah ditetapkan Allah dalam
Al-Qur'an bis aberakibat kufur akbar ataukufur
asghar. Semua larangan Allah: zina, riba atau
'lri.r.,y", tidak bisa menjadi halal hanya karena
pihak yang bersangkutan sama-sama ridha dan
setuju.

Maka, siapa yang tidak berhukum dengan
hukum Allah karena merasa enggan dan
menolak, sekalipun tidak mengingkari atau
mendustakan hukum Allah, maka bisa
membatalkan keimanannya yang selama ini ia
miliki. Bisa juga mengakibatkan kufur asghar,

sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah,

'Adapun orang yang komitmen dengan hukum
Allah dan Rasul-Nya secara lahir dan batin tapi
ia berbuat maksiat dan mengikuti hawa
nafsunya, maka ia seperti pelaku maksiat
lainnya."

Lain halnya, bila semua urusan warisan
sudah dibagikan sesuai dengan keputusan
syar'i, termasuk dibedakannya bagian anak
laki-laki dan bagian anak wanita. Lalu anak
yang laki-laki memberikan bagian dari hartanya
pada yang ia kehendaki, karena tujuan
tertentu.

2. Mengenai shalat dhuha, waktunya dari
semenjak muncul matahari setinggi satu
tombak sampai tergelincimya matahari. Waktu
yang paling utama dilaksanakan pada
seperempat hari. Jumlah minimal shalat dhuha
adalah dua rakaat, dan paling banyak delapan
rakaat. Bila lebih dari deiapan rakaat dengan
sengaja, dan mengetahui rakaat dhuha, niatnya
pun shalat dhuha, maka rakaat yang melebihi
delapan tidak dihitung.Thpi bila ia lupa, atau
tidak tahu akan jumlah shalat dhuha, maka
dihitung sebagai shalat sunnah mutlak menurut
Asy-Syafi 'ryryah dan Al.Hanabilah. WaAllahu
Alam..

(Lihat: Madariju Salikin: 11337, Minhaju
Sunah : 51731, Kitabul Fiqh'Ala Madzahib
Arba'ah: Il30l)

Thhajud Jama'ah atau Sendiri

Assalaamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.

Langsung aja, saya mau bertanya :

. 1. Apa hukum wanita yang ziarah kubur
tapi dalam keadaan haid?

2. Lebih banyak manakah derajat orang
yang shalat tahajud sendiri dengan shalat
tahajud berjama'ah?

Faizatun Nisa Nur Q
PPIT Darur Rabbani, Susukan, Semarang



Jawaban:
Secara umum, wanita -tidak terkecuali

wanita haid- dibolehkan ziarah kubur dengan

syarat untuk mengingatkan dari kematian dan

hari akhir, serta agar terjauhkan dari hal yang

diharamkan. Nabi $i bersabda, "Aku pemah

melarang kalian ziarah kubur. Maka sekarang

pergilah untuk ziarah kubur. Karena ia akan

mengingatkan akhir at." (HR. Muslim)

Mengenai larangan wanita haid,
diantaranya mereka haram melakukan shalat,

baik yang wajib atau yang sunnah, kewajiban
shalat telah gugur darinya, sehingga tidak ada

qadha di hari sucinya juga dilarang melakukan
shaum dan melakukan hubungan suami istri.
Adapun hal-hal yang diperselisihkan para

ulama boleh tidaknya dilakukan, seperti
membaca Al-Qur'an dan merabanya. Banyak
juga yang dibolehkan bagi mereka, seperti sujud

ketika mendengar ayat sajadah, menyaksikan
shalat ied, juga tidurnya wanita haid bersama

suaminya. Adapun ziarah kubur masuk dalam

hal yang tidak dilarang diiakukan oleh wanita
haid.

Mengenai shalat tahajud, lebih utama
berjama'ah atau sendirian? Menurut Sa'id bin
Ali bin \7ahf Al-Qahthani, dibolehkan

melakukan shalat tahajud berjama'ah'tapi
tidak sering (kadang-kadang saja) . Karena
Nabi M terkadang shalat dengan berjama'ah
dan terkadang sendirian, walau seringnya
beli.au melakukannya sendirian. Beliau pemah

shalat tahajud dengan Khadilah, pernah
dengan Ibnu Abbas, pernah dengan Anas dan

ibunya, dengan Ibnu Mas'ud, dengan Auf bin
Malik, dengan Ummu Haram, juga dengan

Abu Bakar.

Thpi ha1 demikian, tidak bisa dijadikan
suatu sunah yang bisa dilakukan terus menerus,

tapi terkadang saja boleh dilakt'kan. Kecuali
shalat Thrawih di bulan Ramadh L, para ulama

kebanyakan lebih menguatkan pendapat yang

mengatakan keutamaan melakukannya tidak
dengan berjama'ah.

Jadi, bila pertanyaannya mana yang lebih
utama: dengan berjama'ah atau sendirian?

Yang jelas, mereka yang melakukan shalat

tahajud lebih utama dari yang tidak
melakukannya, Dan berdasar keterangan di
atas, yang utama tentunya dilakukan sendiri-
sendiri, karena berjama'ah itu hanya
dibolehkan saja, itu pun ddak dilakukan terus

menerus. WallahuAlam.

(Lihat: Shaih fiqh sunnahl DA09, Shalatul

Mukmin:37 0, ltl- Aziz Sy arhulWajiz:Z I 133)



Banjir Ramalan di Awal Thhun Pertama

f'!",-to-"na alam yang 
'iak menentu

lt< otakhir 2006 lalu, membuar banyak

I orang mengkhawatirkan nhsib
hidupnya. Bencana muncul silih berganti,
daratan terkena gempa, di lereng terkena
longsor, lautan diterpa badai dan diudara pun
terancam bahaya.

Ketakutan yang berlebihan dan kekalutan
yang dirasakan oleh orang yang tipis imannya
membuat mereka segera ingin tahu, seperti

apakah suratan takdir yang akan dialaminya?
Adakah ia menjadi korban 'keganasan alam'

berikutnya ? Merekapun berbondong-bondong
datang kepada dukun peramal. Dari dukun

Jawa sampaidukun China. TV punsilihberganti
mengundang tukang ramal untuk memberikan
wejangan.

Memang hingga kini, masih banyak di
antara masyarakat Jawa yang masih
berpegangan terhadap ramalan para pujangga,

ada I angka J al ab a1 a, ada S ab do Palon, dan Kala
Tidha'nya Ki Ronggowarsito yang dianggap
akurat dalam meramalkan kejadian yang bakal
terjadi. Sebagian bahkan menganggap Sabdo

Palonlebrh akurat daripada Sabda Nabi.

Belum luntur kepercayaan mereka kepada
para peramal tempo dulu, kini sederet nama-
nama paranormal zaman ini juga dijadikan
acuan.Namanya pun semakin keren, spirittulis.

Apalagi, konon hilangnya pesawat Adam
Air di awal tahun sudah diramalkan seorang

paranormal Ki Kusumo. Peristiwa ini kian
membuat orang berdecak kagum, dan
menobatkan dukun sebagai orang hebat.

Kepercayaan ini berlanjut pada kesyirikan
berikutnya. Dukun-dukun dikerahkan untuk
mengungkap misteri hilangnya pesawat,
ruwatan, sesaji dengan menyembelih kerbau

digelar di sana-sini. Hasilnya? Grnyata puing
pesawat ditemukan oleh seorang neiayan,
bukan paranormal atau mereka yang
menyembelih kerbau untuk sesaji.

Begitupun tentang ramalan tahun 2007, tak
urung hampir semua ramaian mereka
'menakutkan', masih banyak bencarra, banyak
pageblug dan lain-iainl Orang-orang yang

takurpun akhirnya juga minta resep
keselamatan kepada para dukun. Padahal,

andai bencana itu menimpa para dukun,
merekapun tidak mampu mengelak.
Alangkah iemah dukun yang dimintai
keselariratan, betapa lemah pula orang yang

meminta perlindungan kepada dukun.

Mengherankan, mengapa tidak ada kapok-
kapoknya orang-orang dikibuli oleh dukun.
Sedangkan Islam telah mengungkap skandal
para dukun dengan para setan untuk
melakukan praktik perdukunan. Kalaupun
kebetulan benar, itu karena setan yang
bersekongkol dengannya mencuri dengar di
langit, lalu dibisikkanya kepada dukun dan
ditambah dengan seratus kedustaan. Seperti
kedok yang disingkap oleh Nabi tentang
ramalan yang kadang-kadang benar,
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9dukun), lalu ia tambah dengan seratus
kedustaan." (HR Muslim)

Wallahu Alam. (Abu Umar A,)
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Akhir-akhir ini, arus besar bagai tsunami

menggulung negeri kita. Arus besar itu bemama

Gerakan Syahwat Merdeka (GSM) seperti
'yang dinamai oleh Budayawan Thufik Ismail.

Gerakan tanpa label organisasi resmi ini sangat

rapi. Jaringannya seluas cakrawala bumi. !7ajar,

karena banyak media massa cetak dan
elektronik yang menj adi corongnya.

Thufiq Ismail menyebutkan ada 13 wajah
gerakan ini, secara ringkas adalah;

Pertama, praktisi sehari-hari kehidupan
pribadi dan kelompok dalam perilaku seks bebas

hetero dan homo, terang-terangan dan
sembunyi-sembunyi dan sebagian anti-
pemikahan resmi. Kedua, penerbit majalah dan

tabloid mesum, yang menjual wajah dan kulit
perempuan muda, lalu menawarkan jasa

hubungan kelamin pada pembaca pria dan
wanita lewat nomor telepon genggam,

' Ketiga, produser, penulis skrip, dan
pengiklan acara televisi syahwat. Keempat,

4.200.000 (empat koma dua juta) situs porno

dunia, 100.000 (seratus ribu) situs porno
Indonesia di internet. Dengan empat kali klik
di komputeq anatomi tubuh perempuan dan
laki-laki, sekaligus cara berfungsinya, dapat
diakses gratis, sama mudahnya dilakukan baik
dari San Francisco, Timbuktu, Rotterdam,
maupun Solo.

Kelima, penulis, penerbit, dan propagandis

buku syahwat 1/4 sastra dan 1/2 sastra. Keenam,

penerbit dan pengedar komik cabul. Ketujuh,
produsen, pengganda, pembajak, pengecer, dan
penonton VCD,DVD biru, di mana Indonesia

kini ladi surga besar pomografi paling murah di
dunia. Kedelapan, pabrikan dan konsumen
alkohol. Kesembilan, produsen, pengedar, dan
pengguna narkoba.

Kesepuluh, pabrikan, pengiklan, dan
pengisap nikotin. Padahal, dalam masyarakat
permisi( interaksi antara seks dan alkohol,
narkoba dan nikotin, akrab sekali. Kesebelas,

pengiklan perempuan dan laki-laki panggilan,

Dalam masyarakat permisif, iklan semacam ini
menjadi jembatan komunikasi yang utama,

Kedua belas, germo dan pelanggan prostitusi.
Ketiga belas, dokter dan dukun praktisi aborsi.

Akibat kombinasi berbagai faktor di atas, kasus

pemerkosaan dan kehamilan di luar
pernikahan meningkat drastis.

Ketigabelas komponen inilah "anggota
resmi" gerakan syahwat merdeka. Melihat
komposisi'pemain' gerakan tersebut, dapatlah

disimpulkan bahwa Gerakan Syahwat
Merdeka adalah gerakan tempat
berkumpulnya wanita yang memburu duit dan

ketenaran dengan menjual tubuh sebagai

karyawannya, para pengusaha'esek-esek' yang

menggaji mereka sebagai direkturnya, dan para



penikmat yang haus akan'sajian pornografi
sebagai konsumennya.

Aktor di Belakang Gerakan

Sebagai sebuah proyek usaha, proyek esek-

esek dan perusahaan-perusahaan produsen
pemuas syahwat itu pasti ada pemilik dan
komisarisnya. Komisari utamanya adalah setan

laknatullah alaih. Baik setan jin dan setan
manusia. Setan-setan itu bersekongkol untuk
memperdaya manusia

Jangan heran jika para juru kampanye zina
manusia sangat kreatil inovatif dan kaya ide
untuk menarik perhatian manusia. Aneka
kemasan acara di T! sangat beragam dan
menarik. Grobosan baru bisnis esek-esek selalu

mendapat sambutan hangat dari orang-orang
berhati belang. Baik yang diatasnamakan karya
seni, hiburan atau'nasihat-nasihat' beracun.
Selalu saja ada tren menyesatkanyang muncul
lengkap dengan kemasan yang ditata apik
sebagai kedok borok. Dari mana saja mereka
mendapatkan ide dan inspirasi?

Jawabannya adalah firman Allah:

o" ol tY 
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"yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan
(dari jenis) jin, sebahagian mereka
membisikkan kepada sebahagian yang lain

,perkataan-perkataan yang indah-indah untuk
menipu (manusia)." (al-Anam 112)

Ibnul Qa11,im dalam Bada'i'ul Fawa'id (lll
266) menafsirkan ayat ini: "Setan jin
mewahyukan kebathilan kepada manusia,
begitupun setan manusia mewahyukan
kebathilan kepada manusia yang lain, sehingga

antara setan jin dan setan manusia saling
bekerja sama untuk menyampaikan kemguan
'syaithani'.

Itulah persekutuan setan yang saling
bersimbiosis untuk menyesatkan riranusia.
Bahkan iblis menyiapkan hadiah istimewa bagi
siapapun di antara setan pengikutnya yang

mampu menggoda manusia hingga berbuat
zina. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Nabi
bersabda, 'Jika datang pagi hari, Iblis menyebar

para tentaranya ke muka bumi laiu berkata,
"Siapa di antara kalian yang menyesatkan
seorang muslim akan aku kenakan mahkota
di kepalanya." Salah satu tentaranya
menghadap dan berkata,'Aku terusmenggoda
si fulan hingga mau mencbraikan istrinya." Ibiis
berkata, 'Ah, bisa jadi dia akan menikah lagi."
Tentara yang lain menghadap'dan berkata,
'Aku terus menggoda si fulan hingga ia mau
berzina." 'lblis berkata,"Ya, kamu (yang
mendapat mahkota) l" (HR Ahmad dan Ibnu
Hibban; dishahihkan oleh Al-Albani)

Tidak aneh bila iblis menjadikan perzinaan
termasuk garapan utama mereka. Karena tidak
ada maksiat setelah kesyirikan yang lebih parah
dirasakan daripada zina ketika telah
merajalela. Zina bisa merusak fithrah manusia,
menghancurkan agama pelakunya, merusak
garis keturunan, menyebabkan janin dan bayi
terbunuh tanpa dosa, mendatangkan berbagai
penyakit baru yang belum dikenal sebelumnya,
biang bencana dan musibah secara merata dan
siksa yang berat di akhirat.

Perangi Antek-Antek Iblis

Diakui atau tidak, ketigabelas wajah
Gerakan Syahwat Merdeka itu telah menjadi
karyawan dan sekutu iblis dalam menyebarkan
tindakan keji. Maka wajib bagi kita untuk
memusuhi mereka semua, kecuali kepada
sebagian mereka yang tersadar lalu kembali ke
jalan Allah. Yang jelas, menjadi pantangan bagi
kita untuk menjadikan mereka sebagai
panutan, idola, orang kepercayaan maupun
pemimpin. Bekerjasama dengan mereka dalam
bentuk apapun, baik menikmatinya,
memujinya di hadapan orang, menjualkan
produknya dan mengiklankannya adalah
termasuk' td' a.awLln' alal istmi', bekerjasama
dalam dosa. Wallahul muwaffiq, (fathla. uma)



Q et.lah memastikan tempat
L) persembunyian hartanya t ak dapat

dijangkau oleh orang-orang Quraisy, Shuhaib

berkemas-kemas untuk mengadakan
perjalanan jauh. Menemui manusia terkasih
yang telah lebih dahulu meninggalkan bumi
Mekah ke tanah harapan, Yatsrib. Dipenuhinya

wadah anak panahnya dengan anak panah

terbaik. Disiapkannya juga pedangnya. Itu
semua sebagai jaga-jaga kalau di jalan terjadi
apa-apa.

Semula orang-orang Quraisy tidak
mengetahui ihwal keberangkatan Shuhaib.
Mereka mengira Shuhaib termasuk orang'
orang yang lemah imannya dan lebih mencintai
hartanya daripada Rasulullah ffi. Biasa orang

'kaya barul

Benar, Shuhaib memang orang kaya baru.

Saat ia datang dari Romawi beberapa tahun
sebelumnya, ia hanyalah bekas budak yang

miskin papa. Tetapi seiring bergulirnya waktu
Shuhaib telah menjelma menjadi salah seorang

konglomerat kota Mekah. Dan saat sahabat-

sahabat Muhammad meninggalkan Mekah
yang lantas disusul oleh Muhammad sendiri
bersama Abu Bakar, tampak Shuhaib masih

sibuk dengan hartanya.

Orang-orang Quraisy terkecoh. Tepatnya

nyaris terkecoh. Sebab akhirnya mereka tahu
bahwa Shuhaib telah meninggalkan Mekah.
Mereka pun menugaskan para penunggang

kuda terbaik untuk mengejarnya. Orang.orang
yang ditugaskan itu pun memacu kuda
sekencang-kencangnya. Mereka tak akan
membiarkan Shuhaib lolos begitu saja.

Begitu tahu bahwa orang-orang Quraisy
memburunya, Shuhaib turun dari kudanya.

Tak ada rasa gentar takut. Diambilnya busur
panah dan sebatang anak panah. Rombongan

itu berhenti pada jarak beberapa hasta.

"Kalian tahu, aku adalah pemanah ulung,"
kata Shuhaib, 'Aku tak pernah meleset jika
melepaskannya."

"Demi Allah, kalian tidak akan bisa
menjamahku sehingga semua anak panah yang

ada di kantung anak panahku ini habis dan

lalu kugunakan pedangku untuk membela

diril" gertak Shuhaib.

Orang-orang Quraisy itu hanya diam dan

saling berpandangan. Nyali sebagian mereka

menciut. Tak ada yang tak ingin hidup lebih
lama. Tak ada yang tak ingin menikmati dunia
ini lebih lama lagi.



Shuhaib mengambil kesempatan, "Jika
kalian mau membiarkanku hijrah ke Madinah,
akan kutunjukkan kepada kalian tempat
persembunyian harta kekayaanku. Silakan
kalian mengambilnya sekehendak hati kalianl"

"Bagaimana? Harta atau nyawa?!" gertak
Shuhaib lagi. I

Tentu sajd, diberi pilihan seperti itu
rombongan Quraisy itu lebih memilih harta
ketimbang menyerang Shuhaib yang belum
tentu dapat dikalahkan. Dan Shuhaib pun
selamat sampai Madinah menyusul sahabat lain
yang telah lebih dulu sampai di sana.

Begitu tampak dari kejauhan, Nabi yang

kebetulan sedang duduk-duduk bersama para

sahabat segera menyambut kedatangan

,Shuhaib. Belum sempat Shuhaib menceritakan
pengalaman hijrahnya kepada mereka, tiba-
tiba Nabi bersabda, "Wahai Abu Yahy.a,

perniagaan yang benar-benar untungl "

Shuhaib sangat tersanjung, sementara para

sahabat bingung.

Tak lama kemudian turun ayat, "Dan di
antdra manusia ada orang lang mengorbankan

dinlrya unwk mencarikerilhaan Allah. Dar Allah
Maha P eny antun kep ada hamb a-hamb a-N)a. "
(QS. Al-Baqarah:207)

Saat diberitahu oleh Nabi ffi bahwa ayat

ini berkenaan dengannya, hati Shuhaib
semakin melambung. Ia tak pernah bermimpi
ada ayat turun berkenaan dengannya. Dengan

seorang yang tak fasih berbahasa Arab. Dengan

, seorang bekas budak dari Romawi.

Sebenarnya Shuhaib orang Arab asli.
Tetapi karena saar kanak-kanak ia dijadikan
tawanan oleh orang-orang Romawi dan hidup
puluhan tahun di sana, lupalah ia kepada
bahasa Arab. Namun ia tahu bahwa
sebenarnya ia orang Arab. Kerinduan Shuhaib
kepada tanah kelahirannya tak dapat
dibendungnya lagi saat ia tumbuh dewasa,

Apalagi di dengarnya dari seorang pendeta
Nasrani, telah dekat masa kedatangan seorang

Nabi dari 1azftah Arab yang akan
mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju
cahaya.

Sesampainya di Mekah, pusat Arab waktu
itu, dan kerinduannya terobati, Shuhaib pun
memasang telinga baik-baik untuk mencari
kabar kebenaran ucapan pendeta Nasrani yang

pernah ditemuinya. Upayanya tidak sia-sia. Ia

sudah sampai di depan pintu rumah Arqam
bin Abul Arqam. Di sana ia bertemu dengan
Ammar bin Yasir. yang punya niatan sama

dengannya. Keduanya pun masuk dan
mendengarkan penuturan Nabi dengan
seksama. Had Shuhaib sangat rertarik kepada
semua yang diajarkan oleh Nabi. Tanpa
menunggu waktu lebih lama lagi Shuhaib pun
berikrar untuk hanya beribadah kepada Allah
dan mengikuti semua yang diajarkan dan
dipelintahkan Rasulullah.

Sepanjang hidupnya Shuhaib
membuktikan ikrarnya. Menjelang senja usia

Shuhaib menuturkan perjalanan hidupnya,
"Tidak ada suatu peperangan pun yang
diterjuni Rasulullah, kecuali pastilah aku
menyertainya. Dan tidak ada suatu baiat yang

dijalaninya, kecuali tentulah aku
menghadirinya. Dan tidak ada suatu pasukan

bersenjata yang dikirimnya, kecuali akau

termasuk sebagai anggota rombongannya. Dan
tidak pernah beliau bertempur baik di masa-

masa pertama Islam atau di masa-masa akhir,
kecuali aku berada di sebelah kanan atau di
sebelah kirinya. Dan kalau ada sesuatu yang

dikhawatirkan Kaum Muslimin di hadapan
mereka pasti aku akan menyerbu paling depan,

demikian pula kalau ada yang dicemaskan di
belakang mereka, pasti aku akan mundur ke

belakang. Satu lagi, aku sama sekali tak rela
membiarkan Rasulullah ;$ berada dalam
jangkauan musuh sampai beliau kembali
menemuiAllah."

Shuhaib meninggalkan alam fana untuk
selama-lamanya pada tahun 28 H. (syafi'i/ ar-

risalah)

J
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AL.HASAN AL-BASHRI

"'!7ahai anak Adam, demi Allah, bila kalian
membaca Al-Qur'an dan beriman padanya,

maka kesedihanmu di dunia akan panjang,

ketakutanmu akan bertambah, dan
tangisanmu akan menjadi-jadi." (Al-Hasan Al-
Basri)

Beliau adalah Al-Hasan bin Abi Al-Hasan
Yasar Abu Sa'id, hambasahaya dari Zaid bin
Tsabit Al-Anshari. Beliau lahir pada dua tahun
terakhir pemerintahan Umar bin Khattab.
Ibunya, Khirah, adalah hambasahaya dari
Ummu Salamah Al-Makhzumiyah, salah satu

istri nabi Muhammad saw. Ulama yang dijuliki
Syaikh penduduk Basrah ini pernah dibawa

ibunya ke hadapan Umar bin Khattab, lalu
'beliau berdo'a untuknya, "Ya Allah, jadikanlah

ia faqih dalam dien, dan dicintai oleh manusia."

Beliau telah mengambii periwayatan hadits

dari Imran bin Husain, Al-Mughirah bin
Syu'bah, Abdurrahman bin Samrah, Samrah

bin Jundab, Abu Bakrah at-Tsaqafi, an-
Nukman bin Basyir, Jabir, Jundab Al-Bakhli,
Ibnu Abbas, Amru bin tghlab, Ma'qal bin
Yasar, Al-Aswad bin Sari', Anas bin Malik dan

banyak ulama tabi'in yang ia ambil haditsnya.

Adapun ulama yang mengambil hadits
darinya: Ayyub, Syaiban an-Nahwi, Yunus bin
Ubaid, Ibnu Aun, Humaid at-Thawil, Tsabit

Albani, Malik bin Dinar, Hisyam bin Hassan,

Jarir bin Hazim, Ar-Rabi'bin Shabih, Yazid bin
Ibrahim at-Tistari, Mubarak bin Fadhalah,

Aban bin Yazid, Qr:rrah bin Khalid, Hazm Al-
Qat'i, Salam bin Miskin, Syumaith bin Ajlan,
Shalih Abu Amir, Ubad bin Rasyid, Abu Hariz,

Qadhi Sajastani, Muawiyah bin'Abdul Karim,
Hisyam bin Ziyad, Syubaib bin Syaibah, Asy'ats

bin Barrazi dan yang lainnya.

Beliau sering mengikuti jihad, beliau juga

menjadi sekertaris dari pemerintahan
Khufasan ar-Rabi bin Ziyad. Sulaiman At-
Taimi mengatakan, "Beliau mengikuti
peperangan, juga sebagai mufti negeri Basrah."

Beberapa ulama bahkan menilainya
memiliki kemiripan dengan shahabat Nabi ffi
Abu Bardah berkata, 'Aku tidak melihat
seseorangyang lebih menyerupai shahabat nabi

Muhammad ffi selain dari Al-Hasan Al-Basri."

Abu Qatadah berkata pada Humaid bin Hilal,
"Tetaplah dengan syaikh ini, karena aku tidak
melihat seseorang yang menyerupai dengan
pendapat Umarbin Khattab selain dirinya." Ali
bin Yazid pernah mendengar Ibnu Musayyib,

Urwah, dan Al-Qasim berkata, 'Aku tidak
pernah melihat seperti Al-Hasan. Seandainya

ia bertemu para shahabat dan umurnya seperti

mereka, tentu mereka tidak akan
mendahuluinya."

Menurut Ibnu Aliyah, Al-Hasan telah
meninggal di bulan Rajab tahun 110 H..

Jenazahnya telah dishalatkan setelah shalat

Jum'at di negeri Basrah. Manusia pun
berdatangan memenuhi masjid, sehingga shalat

Ashar tidak dilaksanakan di masjid.
(Mustaqim)



Bingung Poligami
Assalamu' alaikum w ar ahmatullahi wa

barakatuh.

Ustadz, ana kuliah di satu perguruan Islam
di Medan. Ketika ana pulang ke kamgung
halaman di Simalungun sering ditanya
masyarakat teritang problematika agama Islam.

Belakangan, masalah poligami menjadi
perbincangan hangat, terlebih setelah
dilakukan oleh seorang ustadz kondang di
negeri ini.

Pertanyaan ana i apa saj a yang
membolehkan seseorang lelaki berpoligami?
Apa hukumnya jika tanpa persetujuan isteri
pertama? Apa hukumnya seorang muslim atau
,muslimah yang menolak poligami?

Demikian masalah ini ana sampaikan. Atas
jawaban dan perhatiannya ana ucapkan terima
kasih.

Wassalamu' alaikum warahmatullahi w a

barakatuh.

Imran Purba, Sumut

\Ya' alaikum salam warahmatwllahi wa
barakatuh.

Akhi Imran yang baik, sebenarnya hukum
asal pernikahan adalah poligami, bukan
monogami. Lihat ayat 3 surat An-Nisa'. Hal itu
karena banyaknya manfaat poligami bagi kaum

, laki-laki, para wanita, dan ummat Islam secara

keseluruhan. Seperti terpeliharanya kesucian
dan kehormatan, tunduknya pandangan mata,

banyaknya perbuatan ihsan, banyaknya
keturunan, dan benteng pertahanan dari
berbagai penyebab keburukan dan
penyimpangan di tengah masyarakat.

Bagi yang mampu, karena tidak semua
lelaki mampu, Syaikh bin Baz berpendapat
hukumnya sunnah, bukan sekedar mubah.
Yaitu mampu berlaku adil dan tidak ada

kekhawatiran akan terjerumus kepada
kezhaliman. Adapun keadilan yang dituntut
adalah keadilan yang dapat dilakukan, seperti
pembagian mu' osy ar ah (pergaulan) dan nafkah,

Bukan keadilan yang tidak mungkin
dimampui manusia, yaitu rasa cinta dan
hubungan seksual. Lihat An-Nisa'ayat 129.

Setelah melakpkan pembagian di u.rturu
isteri-isteri beliau, Rasulullah berdoa, "Ya Allah,

inilah p emb a gi an menur ut k emamp u anku. Maka
janganlah Engkau mencelaku di dalam yang

Engkau mampu, ndmun aku tidak md.mpu

melakukaryqa." Yaitu rasa cinta dan hubungan

seksual (jima'), demikian Ibnu Qayyim
menyatakan.

Karena itu, persetujuan dan keridhaan isteri
pertama bukanlah syarat diperbolehkannya
poiigami, bahkan penetapannya menjadi syarat

adalah bid'ah yang diada-adakan. Namun,
persetujuan dan keridhaannya sangat
diperlukan agar hubungan tetap baik dan
harmonis. Keberatan isteri bisa diladlkan
pertanda awal, bahwa selama ini, suaminya
memang tidak menunjukkan kemampuan
memimpin isteri yang satu, apalagi jika
menambah lagi. Atau dia melihat niat yang

meyimpang dibalik keinginan suaminya untuk
menikah lagi. Dalam hal ini, tentu saja langkah
terbaik adalah instropeksi diri.

Namun, jika penolakannya semata-mata
karena nafsu, sedang sang suami yakin bisa

berbuat adil, dia tentu harus diberi peringatan.

Untuk itu, jika ada satu hukum agama yang

kita merasa keberatan, cari informasi sebanyak-

banyaknya dahulu, sebelum berkomentar.
Sebab bisa jadi, yang ringan terucap di bibir,

berakibat fatal di sisi Allah.

Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.

Wassalamu' alaikum warahmatullahi w a

barakatuh



Dota Memang

Luar Biasa

Bagi Anda lang sedang terdesak kebutuhan...

Bagi Antla yang setlang tergolek kesakitan.t..

Bagi Anda {arg tedang terbelit hutang...

Bagi Anda yang sedang didera kesedihan...

Bagi Anda 1 ang sedang menj adi korban
kezhaliman...

Bagi Anda yang sedang mendapat kesulitan...

Bagi Anda lang sedang dilanda kemiskinan. . .

Bagi Anda yang bingung mencari mata
pencaharian...

Bagi Anda yang mendamba kemudahan segala

' urusan...

B agi Anda y ang mendamb a hadirnl a
kebahagiaan...

Bagi Anda yang seakanbumi menjadi sempit

dirasakan...

Mengapa Anda tidak mengadu kepada
Allah ug ? Sedangkan Dia berfirman,
"Berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan
Kuperkenankan bagimu." (QS. Al-Mukmin:
60) Mengapakah Anda tidak membawa
persoalan Anda kepada Allah w !
Sedangkan Allah ,s9 berfirman, "Aku adalah

dekrtt. Aku mengabulkn permofutwn or ang J (lng

berdoa apabila ia memohonkepada'Ku." (QS.
Al.Baqarah: 186)

Itulah sekapur sirih dari buku Dahsyatnya
, Kekuatan Do'a karya Abu Umar Abdillah,
yang seolah memberikan gambaran betapa
cakupan buku ini memang memuat solusi apa

saja persoaian yang umum dimiliki manusia
namun diluar kemampuannya.

Ya, do'a memang layaknya alat serba
guna. Ibarat senjata, dia lebih tajam dari
pedang. Ibarat pertahanan, ia lebih kokoh
dibanding benteng apapun juga. Ibarat obat,
ia lebih manjur dari ramuan mana saja, tanpa
efek samping lagi. Ibarat hiburan, ia lebihbisa

mengusir rasa susah dan gundah seperti apapun
jua. Sebagai sarana mendapatkan surga, do'a pun

bisa menjadi salahsatunya. Singkatnya, doa
memang sarana untuk mengatasi masalah tanpa
masalah. Bahkan terhadap gangguan setan, doa
juga penolak semua makarnya. Nah, dahsyat
bukan? Sfajar jika buku ini diberikan judul
Dahsyatnya Kekuatan Do'a. Bukan hanya ajaib,

atau sekedar ungkapan rahasia.

Kelebihan lain dari buku ini adalah
disertakannya tatacara dan tips agar do'a
berdaya dan benar-benar bernilai pahala. Karena
do'a adaiah ibadah, maka ada tata cara dan
batasannya. Selain itu juga dikemukakan pula
'deteksi' terhadap berbagai kasus tidak
terkabulkannya do'a. Apa sebabnya?

Memang, buku ini bukan yang pertama
berbicara tentang do'a. Hanya saja ia memiliki
kekhususan karena ditulis berdasarkan reGrensi
yang bisa dipertanggungjawabkan ditambah
acuan pengalaman dari berbagai praktek yang

terjadi khususnya di Indonesia. Jadi, memang
berbeda dengan buku serupa yang notabene
terjemahan saja. Thk berlebihan jika buku ini
memang layak untuk kita srnak.Wallahu Alam.
(han)



HUKUM ORANG YANG MENGAKU
MENGETAHUI YANG GHAIB

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya :

mengetahui yang ghaib ! ,

Jawaban:

Hukum orang yang mengaku mengetahui
ilmu yang ghaib adalah kafir, karena ia
mendustakan Allah w. Allah \H berfirman,

ot

e"r\(: c,(*3r € j d* I y
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, "Kntal<anlah : "Tidak ada seorangry dilangit

dm di bumi y ang mengetahui perlar a y ong ghaib

l<ecuali Allah", dmt mereka tidak mengetahui bil"a

mereka akan dibangkitl<an" (QS. An-Naml: 65 )

Allah memerintahkan kepada NablNya
Muhammad n untuk memberitahukan kepada

manusia bahwa tidak ada seorangpun di bumi
maupun di langit yang mengetahui ilmu ghaib

kecuali Allah Subhanahu wa Th'ala.

Sesungguhnya orang yang mengaku
mengetahui ilmu yang ghaib, maka ia telah
mendustakan Allah w tentang khabar ini.

Kita tanyakan kepada mereka: Bagaimana

mungkin kalian mengetahui yang ghaib,
sedangkan Nabi saja tidak mengetahui ?

Apakah kalian lebih mulia daripada Rasulullah
, n? Jika mereka menjawab, "Kami lebih mulia

daripada Rasulullah *$," maka mereka telah
kafir karena ucapan itu.

Jika mereka mengatakan, "Bahwa
Rasulullah ffi lebih mulia," maka kita katakan,

"Kenapa Rasul tidak mengetahui yang ghaib,

sedangkan kalian mengetahui?" Allah
berfirman,

Apa hukum orang yang mengaku

t .lo , t3' , t , o , z o

:'ll; 4iU . \u , .-a -bi ,\- t vJ J e) (> J/,
o'

$v) \1t el dt j"J i4
" (Dia adalah Tuhai Yang Mengetahui y ang

ghaib, maka Dia tidak memperlihatkon kepada

seoralgplut tentmg y atg ghaib ia. Kecwli l<epada

r asul y ang diridahiN y a, maka sestmgg,tluq a Dia
mengatakm penj aga-penj aga (fttalaikaA di muka

dan belakangryd" (QS. Al-Jin : 26 -27 )

Ini adalah ayat kedua yang menunjukkan
atas kafirnya orang yang mengetahui ilmu
ghaib. Allah \99 telah memerintahkan Nabi-
Nya # untuk mengabarkan kepada manusia

dengan firman-Nya,

"Katakanlah : "Aku tidak mengatakan

kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada

padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang

ghaib dan tidak (pula) aku mengankan l<cpatnrut

bahwaakuseorangmalaikat.Akutidakmenglkuti
kecuali apa y atg diw a)ryukankepo&aku" (QS. A1.

An'am:50)
(Disalin dari kitab Majmu Fatawa Arkanil

Islam, edisi Indonesia Majmu Fatawa Solusi

Problemadka Umat Islam Seputar Akidah dan

Ibolah,PerntlisSyaikhMuhanmadbitlShnlihAl.
l.) ts aimin, Terbitan P ustaka Ar af ah)
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Kesabar an diriny a menghadapi musibah,

kemuliaan akhlaknya dalam bergaul,.
kelembutan tangannya dalam mendidik,
ketekunannya dalam ibadah, dan keteguhan

hatinya menjaga immt, serta cita-citanya yurg

agung membuatku kagum padanya. Itulah
sosok wanita separuh baya yang telah
membesarkanku dan mendidikku dengan

' sedikit ilmu yang beliau miliki. Aku yakin
bahwa ibuku bukanlah orang pertuma Jang
memiliki sifat-sifat yang mulia, dan memang

harus kuakui bahwa ibuku bukanlah orang
yang alim dalam agama ndmun pribadinla
membuat orang-orang mengira bahwa beliau

adalah orang yng faltam al<an agama.

Kukatakan bahwa ibuku bukanlah orang

yang alim dalam agama karena rnemang

dahulu beliau dilahirkan dan dibesarkan dalam

komunitas keluarga kafir. Beliau pernah

menjadi pemeluk Katholik Jang taat ndmun

beliau tak pernah mencicipi iijiknya daging

babi. Ketika Allah membuka hidayah Islam

melalui pernikahan, itulah yng selalu paling

beliau syukuri. Di setiap selesai sholat air
mdtaxl\a yang bening selalu jatuh bersamaan

dengan doa yang dipanjatkan. Begitupun
ketika melantunkan ayat suci Al.Qur'an selnlu

saja la,tlihat pemlata-pemtata itu iatuh terberai.

Beliau juga masih sering menangis iikalau
mengingat keluarganya yang masih kafir.
Kirarrya semoga Allahw berkenan membuka..

hidayah-Ny bagi keluarganya Jang masl(
hidup.
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Beliau pgrnah bercerita tentang cobaan
yang beliau terima di awal-awal menjadi
muslimah. "Sewaktu Ema mau mempelajari
Islam dengan benar, ada saja orang yang
menjelek jelekkan Ema, mengejek, memfitnah
dan menyudutkan Ema. Thpi Ema tidak
pernah mengeluh, Ema bersyukur sudah
masuk Islam, biarlah orang-orang t:nau
mengatakan m?cam-macam tentang Ema. Ema
yakin iru rudu6 *.r,rpakan takdir dari Allah,"
kisahnya dengan suara teguh.

Setiap musibah yang ditimpakan kepada
beliau seakan.akan makin memperkokoh
benteng keimanannya kepada Allah. Beliau
sering menasehati anak-anaknya dengan sedikit
ilmu yang dimiliki. Thk segan beliau berkata,
"Nak, Ema ini orang bodoh, ... Ema tidak ingin
kalian jadi seperti Ema dan Bapak, ...Ema

ipingin kalian jadi da'inya Allah di seluruh
alam." Subhuwllah.

Betul, beliau tidak ingin anak-anaknya
menjadi bodoh dalam agama walau dengan
segala keterbatasan dan kesederhanaan
keluarga kami. Hal ini beliau buktikan dengan
memasukkan kami (anak-anaknya) dalam
pondok walau harus dengan membayar mahal.
Semboyannya adalah: "Jadilah da'inya Allah
di seluruh alaml"

Suatu ketika beliau berkata kepadaku,
"Nak, nanti setelah lulus SD ke pondok y" ..."

"Tidak mau," langsung kujawab dengan
kata itu. Karena terbayang di ingatanku ketika
saudara-saudaraku yang menceritakan tentang
suasana pondok yang tak menyenangkan

' ditambah lagi aku harus jauh dari orang tua,
membuatku semakin takut untuk ke pondok.
Gtapi beliau bukanlah sosok wanita yang cepat
putus asa, beliau selalu, selalu dan selalu
memberikan pengertian yang benar kepadaku
agar aku mau menuntut ilmu agama dipondok.
Dan alhamdulillah, sudah 4 tahun lebih aku
belajar di pondok tanpa dipungut biaya.

Ada juga kisah tentang bakti beliau pada
mertuanya. Ketika nenekku sakit paiah, dia

(nenekku) tak bisa makan kecuali disuapi.
Begitupun minum. Dia tak bisa"berjalan
kecuali dipapah, dan dia tak bisa beristinja'
sendiri. Dia hanya bisa berbaring di atas kasur.

Thpi tak satupun anak kandungnya yang mau
merawatnya, kecuali bapak dan ibuku sebagai

menantunya. Bapakku bertugas mencari uang
untuk berobat dan ibukulah yang menyuapi,
memberi minum, memapah dan membantu
nenekku beristinja'. Hampir sebulan ibuku
menjalani itu, tanpa keluh kesah apalagi harus

menyaldhkan anak-anak kandung nenek
lainnya. Sampai rkhi.;ty, nenek'di bawa ke

rumah sakit dan meneria ketentuan ajalnya di
sana.

Meski aku kini di pondok, ibu juga tak
pernah kendur dari memperhatikanku.' Ibu
Beli.au pernah menyuratiku, "Nak, tiada hal
yang membuat orang tuamu bahagia kecuali
jika.kamu mampu menghafal Al-Qur'an,
kamu mampu menjadi orang alimyang sholeh,

dan kamu harus berdakwah di 1alan Allah.
Maka nak, jangan pernah mundur ketika
musibah menimpamu di saat menuntut ilmu
dan berdakwah. Sejak kamu dalam
kandungan Ema, Ema sudah persiapkan kamu
untuk agama Allah. Ema tak ingin kamu
menjadi orang yang rakus terhadap dunia.
Biarlah kita miskin di dunia tapi jangan sampai

kemiskinan iru kembali menimpa kita di
akhirat. Nak, yakinlah bahwa segala sesuatu
yang menimpamu entah itu baik atau buruk
adalah ketentuan Allah. Jangan pernah putus

asal "

Subhanallah. Semoga Allah mengabulkan
permohonanmu duhai Ibukul Semoga Allah
menjagamu. Meski engkau bukanlah sosok

seorang Luqman, tapi semoga kisah hidupmu
bisa menjadi petuah kehidupanku. Semoga
pula, nasihat dan harapanmu bisa menjadi
lentera yang menerangi kesadaranku. Meski
kini usiamu telah di ujung tttj"' 

o,r rorunrn,
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seruannya.

l,'pelakunya menjadi kafir, n6u pula yang
terhitung maksiat tanpa keluar dari Islam'

Bid'ah pun demikian. D antara bid'ah ada yang

r menyebabkan pelakunya kafir. Seperti orang
yang merubah al.Qur'an, baik menambah,
mengurangi maupun menggantinya la1u

diatasnamakan bagian dari Al-Qur'an' Ada
pula yang tidak menyebabkan pelakunya kafir,

seperti puasa ngebleng (berhari'hari tanpa
,buka).

Bid'ah yang tidak menyebabkan kafir
masih dibagi lagi dengan bid'ah kabiirah (bid';h
yangbesar) danbid'ah shaghlirah (bid'ah yang

kecil), Dikatakan bid'ah besar jika menyangkut
perkara-perkara yang dharuri dan pokok,
adapun yang menyangkut perkara.perkara
yang tahsini (kesempurnaan suatu amal) atu
perkara cabang, maka digolongkan sebagai

bid'ah shaghiirah.

Imam Asy-Syathibi dalam Al-I'thisham
menyebutkan, bahwa bid'ah yang kecil tetap

dianggap kecil apabila;

Pertama, apabila tidak dilakukan secara

terus menerus. Karena dosa kecil apabila
dilakukan terus menerus akan menjadi besar.

, Karena itu, di antara ulama ada yang berkata,

,'ui:it ;;'3 Y', ,l'*! ;;';;'l
i t )'' -ttt ',1 t',

"Tiada dikatakan dosa kecil bila dilakukan
secara terus mnerus, dan tiada dikatakan dosa

besar bila diringi dengan taubat."

Kedua, apabila pelaku bid'ah itu tidak
menyebarkannya. Karena bisa jadi bid'ah yang

dilakukan kecil, akan tetapi ketika dia
menyebarkannya, maka ia turut menanggung

"Dan barmtgsiapa yang menletu ke:pada

laas,s5d1dltl, tnal<& dia a]<an nenansgu\g dnsa rirwg
ymgmmskutirrya, tmtpa mmgurmgi dnsa mere.l<n

s edikitpar" ( HR Muslim)

Ketiga, apabila dia tidak melakuk'annya di
saat banyak orang, alau tempat dimana
semestinya ditegakkan sunnah, Karena ini
berpotensi diikuti orang dan menimbutkan
madharat bagi sunnah dalam Islam.

Keempatl apabila ia tidak menga&ggapnya

remeh. Karena tindakan meremehkan suatu

dosa itu lebih besar dari dosa itu sendiri'
Alangkah indah nasihat seorang salaf,

/ O/ / g /j--e 
--o

" J angan kau khat l<ecilrry a b s e, t a7i lihatlah,

k ep ada siap a ko,rw b er do s a. "

Tidak ada sesuatu yang remeh bila
berhubungan dengan Allah.

\fal hasil, bid'ah dalam segala tingkatannya

wajib untuk kita hindari, meskipun kecil'
Karena apa yang dilarang oleh Nabi harus kita
tinggalkan, dan apa yang diperintahkan kepada

kita, hendanya kita lakukan semampu kita.
(Abu Umar A.)
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0URAH adalah pengobatan alami yang sudah turun termurun dilaksanakan masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Oengan'btr:a; i
msnete$kAFramuankhususkedalamhidungyangberkhasiatuntukmerangsangsyaraltubuhbdreaksi mengeluarkan:dah[t</:
lendir hotor, racun (rokok, kopi, alkohol), kuman, baheri dan lain-lain lowat rongga hidung. Sangat efektif tetapi kwang hy.aliian
prosesrterapinya. Ahamduliliah sudah'ditemukan perpaduan khusus antara rimuan gu-rah tridisional oengan HerqinibilAl : ',i
habaJussauda) dan herbaFherbal pilihan. Terciptalah pengobatan yang alami etehif dan praktis, lebih nyaman dan mudah. ' i; 

:

j

*
Dengan fungii utama :

Antitusil : Pereda batuk
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Sebagai muslim, membicara-kan harta memang bukan hanya
tentang bagaimana memperoleh dan membelanja-kannya. Namun
juga, dan inijauh lebih penting, tentang bagaimana kondisi hati
kita dalam menyikapinya. Salah me-manage, kelimpahan haita
malah bisa jadimemiskinkan hatikita. Sehingga kita menjadiorang
kaya yang miskin, sebab tidak pernah merasa puas dengan apapun

dan berapapun yang kita miliki.



Titipan yang Dikuasakan

Peitama kali yang harus kita ingat sebagai
pemegang harta adalah bahwa ia mutlak milik
Allah. Bukan mihk kita sendiri. Sebab bukan
kita yang membuat. Kita hanyalah mencari
dan mengumpulkannya. Dan, Allah-lah yang

telah mengijinkan dan memberi kemudahan
kepada kita menguasai pengelolaannya. Jujur
saja, ada banyak manusia yang lebih pintai dan

lebih keras bekerja daripada kita untuk
mengumpulkan harta, namun tidak
mendapatkan sebanyak yang kita dapatkan.

Karenanya, adalah satu kesombongan jika
kita membanggakan harta yang kita miliki
karena merasa sebagai sang empunya. Padahal
yang sebenarnya, Allah-lah yang
mengaruniakannya kepada kita, meski untuk
mendapatkannya kita harus bekerja keras

omembanting tulang. Sebab kerja keras
'bukanlah 

mesin produksi harta. Ia hanyalah
mesin pencari sebagai pembuka jalan rejeki.
Faktanya, banyak juga mesin pencari yang
harus kecele dan mandul.

Peran Sosial

Karena hanya titipan, maka pengelolaan
harta akan dimintai pertanggungan jawab di
sisi Allah kelak. Ia bukan hanya alat pemuas

kesenangan pribadi, yang atas namanya, segala

bentuk'pembiayaan mubah dan dosa' meraja
lela. Hal yang akan menimbulkan kesenjangan
sosial dan berbagai penyakit kemasyarakatan
yang lain.

Pengelolaan harta haruslah bijaksana sebab

. titipan ini bernilai sosial. Alias ada hak orang
lain di dalam harta kepunyaan kita itu. Ia bisa

bernama fakir miskin, kerabat, tamu,

. masyarakat, hingga usaha-usaha iqamatuddin.
Hal ini agar harta kita berbarakah karena bisa

memberi manfaat secara luas. Sehingga
kemaslahatan umat terwujud nyata danbukan
hanya angan-angan kosong. Karena
hakikatnya, masyarakat adalah wakil Allah di
muka bumi yang memiliki hak atas
kemanfaatan h arta para aghniya' yang notabene

juga anggotanya. Allah berfirman, "Dan
berilunlah l<epann mnel<t sebagian dai harta Allah
yang dikaruniakon-Nya kEada kalian." (QS.
An.Nuur:33)

Pada kenyataannya banyak manusia yang
'lupa daratan' ketika bergelimang harta, dan
tidak peduli dengan berbagai bentuk
penyimpangan realisasi anggaran pembelanjaan
yang sia.sia, atau bah'kan menimbulkan
kerusakan sosial yang dampak negatifnya bisa
sangat luas.

,.

Pedang Bermata.Dua

Menjadi hartawan yang dermawan
tidaklah mudah. Apalagi jika kedermawanan
itu ikhlas dilakukan karena Allah. Dorongan
antara keinginan memiliki, membanggakan,
memuasltan sebanyak mungkin keinginan,
hingga mencari berbagai rasa aman karena
kepemilikannya, seringkali tidak menyisakan
rupiah yang pantas untuk dibagikan kepada
orang-orang lain yang membutuhkannya.
Kalupun ada derma, biasanya hanya dari
recehan sisa yang kadang tidak cukup
memenuhi rasa lapar si peminta. Sedang
pemberiannya sendiri, seringkali menjadi
semacam ritual gugur kewajiban, bukan upaya
pengentasan.

Dari sisi ini, menjadi hartawan ibarat
pedang bermata dua. Di satu sisi ia adalah
alamat terpilihnya seorang hamba akan
kemampuannya memikul amanat'tebar
rahmat'bagi sesama, di sisi lain ia adalah ujian
keimanan yang ddak ringan dijalani. Sebab,

banyak manusia yang menjadi penjahat sosial

dan biang keladi berbagai macam kerusakan,
justeru karena dia orang berharta. Lembaran-
lembaran rupiah yang ada di tangan seolah

menjadi kekuatan untuk berfoya.foya
melakukan apa saja, meski yang paling jahar
sekalipun.

Menumbuhkan perasaan'terpilih' akan
membuahkan kesyukuran yang menjadi modal
awal perbaikan diri. Kita merasa dipercaya
untuk meluaskan manfaat harta kepada
sesama. Selain harus yakin bahwa kita mampu



melakukannya, kita pun harus selalu sadar

bahwa menjadi kaya adalah ujian sebagaimana

kemiskinan. Meski dalam bentuk yang berbeda.

Ada yang lebih baik menjadi kaya karena
kemiskinan menjerumuskannya, pun ada pula

manusia yang lebihbaik menjadi miskin karena

kekayaan merusakkannya. Allah telah
memberi kesempatan emas itu kepada kita,
namun, kemanakah pedang akan ]<ita
ayunkan? 

t

Penting dan Bermanfaat

Kalau Ibnu Qayyim menjelaskan alasan

pilihan aktifitas manusia adalah
pemahamannya akan makna penting dan
bermanfaat, maka menanamkan kepentingan
sikap dermawan dan kemanfaatannya bagi
pribadi si pelaku mutlak di perlukan. Agar dia
tidak merasa melakukan sesuatu dengan sia-

tia atau terpaksa. Apalagi jika harus menunda
atau mengorbankan beberapa kesenangan diri
sendiri. Kedermawanan harus muncul dari hati
yang tulus agar menambah manis buah iman
yang pohonnya telah tertanam di dalam kalbu,

Di balik pesona kelezatannya, harta
sesungguhnya menjadi penjara yang menyiksa
jiwa. Ia mengikat hati untuk selalu tergantung
kepada keberadaannya, sehingga
ketiadaannya membuat manusia menderita.
Selain itu, ia mematikan hati dan
menumpulkan rasa, hingga kepekaan nurani
menjadi barang langka yang sangat mahal
harganya.

Padahal, kedermawanan akan membersih

hati dan mencerahkan pikiran. Ia juga akan
, membentengi diri dari sikap kikir dan bakhil

yang tercela, menghilangkan kedengkian si

miskin, melunakkan hati, mengentalkan
ukhuwah, serta menambah jumlah bibir
pelantun doa. Semakin kita sering berderma,

semakin banyak yang akan mendoakan kita.
Subhanallah, alangkah indahnyal Bukankah
harta milik kita, sebenamya adalah yang telah
kita infakkan, sedang yang kita simpan dan

sisakan adalah warisan milik orang lain atau

handai taulan?

Dari sisi ini, berderma sesungguhnya
adalah penolong bagi kebaikan diri. Sebab

akibat buruk kikir, hakikatnya akan kembali
pada diri sendiri, bukan orang laiir. Allah
berfirman, "Dan barangsiapa yang kikir,
seswtggulvry a dia hrnry alah kikir terhadap diriny a

sendin." (QS. Muhammad: 38)

GoodMoneyHqbit

Pengaturan keuangan bukanlah
menjaminkan masa depan kepada kecukupan
finansial, kemudian berlaku bakhil, melainkan
menjaminkan masa depan kepada Sang

Penjamin, Allah Ta'ala. Mengalokasikan
sebagian harta kita, dengan jumlah prosentase

tertentu setiap kali kita mendapdt harta, untuk
berderma jelas merupakan tuntutan y,ang

mestinya menjadi prioritas. Sedikit memaksa,

namun setelahnya akan menjadi kebiasaan

baik yang manis. Istilah asin gny a y a good manel

habit.itu. Bahkan meski harta kita pas-pasan

sekalipun. Seringkali kita merasa taklub, karena

si miskin temyata lebih mudah memberi. Lalu,

siapa sebenarnya yang miskin itu?

Untuk itu, kita bisa membaca banyak buku
tentang keberkahan finansial para dermawan
yang mengagumkan. Bahwa berderma
rernyata tidak memiskinkan mereka, sedang

bersikap kikir juga tidak membuat mereka

bertambah kaya. Juga kisah-kisah keajaiban

infak, shadaqah, dan zakat bagi pribadi dan

masyarakat. Termasuk kisah para miliyader
yang akhirnya jatuh miskin sebab hartanya
tidak barakah. Agar kita semakin yakin.

Termasuk kebiasaan baik di sini adalah

selalu menganjurkan orang lain berbuat sama;

mencari keberkahan harta dengan melakukan
zakat, infak, dan shadaqah. Selain membentuk

komunitas yang saling berta'awun dalam suka

duka, mencari keberkahan atas harta
membebaskan kita dari gelar para pendusta

agama. Komunitas tangan-tangan yang di atas

dan memberi, bukan tangan-tangan tengadah
yang meminta. Thngan.tangan berbarakah,

Insya Allah . Wallahu A'l.am. (Tri as)
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Rudi menghela nafas. Perasaan gelisah

menjalari hatinya. Berkali-kali dia harus

kecewa sebab handphonenya tidak juga

terhubung ke nomer Ferdi, adiknya. Dia cemas

jika sampai nanti siang janji adiknya sebulan

yang lalu untuk mengembalikan pinjaman

hutang kepadanya tidak terlaksana. Ba'da

Zhuhur nanti, Rudi harus membayar uang

gedung sekolah si bungsu yang, baginya,

lumayan besar. Seminggu yang lalu, Rudi telah

, berjanji kepada Kepala Sekolah untuk
membayar uang gedung itu karena yakin hari
ini piutangnya kepada Ferdi terlunasi. Dan dia

akan malu sekali lika meminra pengunduran

lagi. Besok, liburan akhir tahun dimulai. Si

bungsu sudah naik kelas. Bukankah berarti dia

telah menunggak pembayaran uang gedung

itu setahun penuh? Apalagi jika dia teringat

bahwa besaran uang gedung itu juga berdasar

kesanggupanhya sendiri' Itupun hanya
setengah dari'harga' resminya. Sungguh tidak

enakl

Sebenarnya, bukan Rudi tidak punya uang.

Bersama uminya anak-anak, dia telah
menabung dari gaji yang disisihkannya tiap

bulan. Dan berdasar perhitungannya, di akhir
semester genap ini jumlahnya mencukupi
dengan sedikit sisa. Awalnya dia merasa

tenang-tenang saja. Namun, masalah muncul

ketika akhir tahun lalu Ferdi datang
kepadanya meminjam uang. Rudi sangat sulit

menjawab untuk mengabulkannya' Selain dia

memang tidak punya uang sejumlah yang

diminta, kecuali tabungan untuk uang gedung

itu, tawarannya untuk sekedar memberi
bantuan ditolak Ferdi. Alasannya, jumlahnya

tidak mencukupi kebutuhan. Ikatan
keluargalah yang membual Rudi merasa tidak
enak jiica tidak mengabulkanpermintaan adik
lelakinya itu. Apalagi ternyata, Ferdi tahu

tentang tabungan'uang gedung' itu' Ditambah

lagi 'rengekan'Ferdi yang memang sungguh-

sungguh memelas meminta belas kasihan.



Serba salah memang. Menolak dianggap
bukan saudara yang baik, mengabulkan pun
temyata bukan pilihan bij ak . Track recordF erdi
yang sering'lupa' mengembalikan pinjaman,
disertai janji pengembaliannya yang tidak pasti.

Buktinya saat ditanya kapan pinjaman itu gkan
dikembalikan Ferdi hanya menjarirab,
" Insyaallah sey'epatnya. "

Sampai seminggu yang lalu Rudi
'memberanikan diri' menagih
pinjamannya.dengan perasan tidak enak, dia
setengah memaksa Ferdi untuk melunasi
hutangnya, sebab batas akhir pembayaran uang
gedung adalah hari itu. Dan Ferdi berjanji akan
membayarnya hari ini. Meski tidak yakin, Rudi
menerima juga janji itu.

,r Dan hari ini, sejak subuh tadi, telah 12 kali
Rudi harus gigit jari mendapati handphone
Ferdi tidak bisa dihubungi. Untdk
mendatanginya sudah tidak ada waktu, sebab

Ferdi.tinggal di luar kota. Badan Rudi lemas.

Perasaan bersalah memenuhi hatinya.

Keputusan meminjamkan uang kepada
orang lain, terutama saudara dekat, jelas bukan
keputusan mudah. Apalagi jika jumlah
piqlamannya besar, sedang kondisi kita sendiri
pas-pasan. Ditambah waktu pengembalian
yang tidak pasti serta perasaan enak ketika
menagih. Belum lagi kalau peminjamnya
sendiri tidak amanah, sering lupa dan marah-
marah saat ditagih. Bisa runyam kan?

Sebenarnya, memberi pinjaman dan
,bantuan kepada orang lain baik-baik saja

adanya. Selain merupakan bentuk kepedulian,
amal shalih, dan pencarian berkah, hal itu juga

sebagai upaya realisasi konsep saling tolong
menolong di dalam Islam. Kita toh tidak pemah

tahu apa yang akan terjadi besok. Bagaimana
kalau ternyata kitalah yang membutuhkan
pinjaman itu di lain hari? Wallahu a'lam.

Di saat kita memiliki kelonggaran finansial,
mengeluarkan sejumlah uang untuk

membantu orang lain jelas me?upakan
kebiasaan terpuji. Apalagi jika bantuan itu
tidak mengikat dan cuma-cuma. Namun, jika
ia bernama pinjaman. tentu lain urusannya.

Sebelum memberikan pinjaman kepada
orang lain, yang terpenting justeru mengenali
kemampuan. Jangan sampai kita memberikan
pinjaman di luar kesanggupan kita. Apalagi
sampai menjadi jaminan baginya untuk
meminjJm lagi kepada orang ketiga. Keciah
kita sangat yakih ak3n kredib'ilitas dan
kemampuan peminjam dalam pengembalian

dan ketepatan waktu pembayaran.

Alangkah baiknya jika pinjaman itu
dilakukan secara tertulis dan ada saksiiya,
meski untuk saudara dekat tentu sangat sulit
dilakukan. Yang pasti, kita harus memastikan
waktl pengembilannya. Lain soal jika kondisi
keuangan kita sangat longgar dan ingin
meringankan keadaan si peminjam. jika tidak,
apalagi reputasi si peminjam buruk,
kesepakatan waktu penyelesaian hutang harus

dicapai. Hal ini agar kita tidak kesulitan saat

menagihnya. Kalau dia tidak mau, kita bisa

menawarkan bantuan, bukan pinj aman.

Gntunya pembicaraan masalah ini harus
dilakukan secara hati-hati agar tidak ada pihak
yang merasa sakit hati. Kejujuran, metode
penyampaian, dan pilihan waktu yang tepat
harus kita lakukan. Kita tidak ingin jika kita
justeru menjadi tidak ikhlas karena menyesali
keputusan memberikan pinjaman itu kan?
Apalagi, bukankah pinjaman kita itu malah
bisa berubah menjadi beban bagi si peminjam
jika dia tidak kita ingatkan akan tanggung
jawabnya?

Terakhir, alangkah baiknya jika kita
membiasakan diri menabung, untuk dana sosial

infak dan shadaqah. Hingga jika datang pilihan
memberi pinjaman atau bantuan, memang ada
persediaan dana untuk itu. Semogal (Abu
Safana)



t Sebuah masalah pernikahan yang hari ini
kerap terjadi menimpa para akhwat, adalah

penolakan orang tua atas lamaran seorang laki-

laki shalih. Padahal kalau dilihat dari
kepribadian dan akhlaqnya, ia sudah
memenuhi persyaratan untuk menikah. Bisa

jadi hanya gara-gara belum memiliki perkerjaan

rerap atau karena ddak memilikl title akademik

tertentu. Sehingga penolakan orang tua tidak

lebih hanya karena hawa nafsu. Padahal Nabi

S bersabda,

t t "..1 t, , t'-ltoF)? u.->1 aet;

"BiIa datmtg kepada kalim (Seorang leki'laki)
' hendak melamar onak kalian, yang memiliki

akhlaq dan din lang kalian sukai, maka

nikahkanlah. Kalau tidak, maka akan datang

finah dan kerusakan besar di bumi. " (HR. Ibnu

Majah)

Menanggapi hadits ini, As'sanadi berkata,

"Bila tidak kalian nikahkan dengan laki-laki
yang memiliki din dan akhlak yang baik, lalu

kalian lebih mengutamakan laki-laki yang

memiliki banyak harta dan tahta, maka akan

terjadi {tnah dan kerusakan, karena seringkali

harta dan tahta akan menuju pada fitnah dan

keruiakan." Ada juga yang berpendapat, "Bila
kalian lebih mengutamakan pada pemilik harta

dan tahta, maka banyak dari laki-1aki dan

perempuan hidup tanpa menikah, lalu
terjadilah banyak perzinahan." Karenanya,

dengan hadits ini imam Malik beralasan atas

bolehnya kafa'ah (kecakapan) dalam nikah

hanya dilihat dari dinnya saja."

MaknaN:Adhlu
' Secara bahasa Al-'A dhlu adalah AI' Man' u

berarti penolakan, yaitu penolakan wa[i pada

seorang wanita untuk tidak menikah dengan

seorang laki-laki tertentu padahal ia sudah

memenuhi kafa'ah (kecakapan: din, nasab,

harta, merdeka, tidak ada cacat)' Bisa juga

dikatakan, yaitu penolakan menikah tanpa ada

alasan syar'i. Allah us berfirman,

'JrtXtu'r{-f
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" Apabila l<atw mentalak isteri.isterimu, lalu habis

iddahrrya, maka janganlah kamu (para wali)
menghalangr mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaaan di
antara mereka dengan cdra Julg ma'ruf ." (QS.
Al-Baqarah:232)

Imam Bukhari meriwayatkan dari AJ-F{asan

tentang sebab, turunnya ayat ini. Ia berkata,
'Aku telah menikahkan saudara perempuanku
pada seorang laki-laki, lalu ia mentalaknya.
Ketika masaiddah.nya telah selesai, ia datang
kembali ingin menkhitbahnya. Maka aku
katakan padanya, "Dulu aku telah
menikahkanmu, dan menerima lamaranmu,
tapi kamu malah mentalaqnya, lalu sekarang
kamu datang untuk mengkhitbahnya lagi.
Demi Allah, aku tidak akan kembali

r menikahkanmu padanya." Dia adalah seorang

laki-laki yang biasa, dan si wanita ingin kembali
dinikahi olehnya. Lalu Allah menurunkan ayat
ini "Maka janganlah kamu (para wali)
menghalangi mereka nikah lagi." Maka aku
katakan, "'Wahai Rasulullah, sekarang telah
aku lakukan." Lalu Rasulullah ffi berkata,
"Maka segeralah nikahkan padanya. "

Maksud dari lafadz "'"$jX y " bim

ditulukan pada suami yang sudah mentalaq
istrinya, sehingga mereka tidak boleh melarang
mantan istrinya untuk menikah lagi setelah
selesai lddah.nya. Bisa juga ditujukan pada wali
seorang wanita, dilarang menghalangi anak
wanitanya untuk menikah lagi dengan seorang
laki-lakt shalth . (F athul Qadir: 1 /3 08)

Pengganti Walinya?

Secara umum, dengan tegas syari'at telah
melarang nikah seorang wanita tanpa izin dari
walinya, baik prawan atau janda. Ini
merupakan pendapat jumhur ulama.
Sebagaimana sabda Nabi ffi , yang di-riwayatkan
oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah,
" Tidak s ah nikah s eor ang w anita kecuali dengan
walinya." Juga sabda Nabi ffi,

tlt\tu W: :\y /."c,t-t;'2irt ,4

,yG Gt Jb6. Vt<- JbU

"Semtla wmita yang nikah tmrpa iTin walinya,
makanikalryabathil,makanikalvryabathil,maka
nikahny a b athti. " (HR. Tirmidzi)

Bila wali dengan jelas melarang nikah tanpa
ada alasan syar'i, padahal agama dan
akhlakrrya terpuji, atau juga seorang wali iadi
tidak adil dalani peryalian kaiena rusak
agamanya (orang kafir) dan prilakunya. Maka
perwalian pindah kepada salah satu kerabat
terdekat yang adil dari wanita tersebut, lalu
berikutnya dan berikutnya. Bila setnua
pengganti walinya tidak memiliki kelayakan
atau keadilan dalam perwalian, maka
urusannya diserahkan pada penguasa,
tentunya penguasa muslim. Bila tidak ada
penguasa yang muslim -sebagaimana
kebanyakan kondisi umat islam hari ini', maka
perwalian dikembalikan pada seorang hakim
atau alim yang bisa dipercaya, atau bisa juga

kepada tokoh masyarakat kaum muslimin.
Ibnu Qudamah berkata, "Bila seorang wanita
sama sekali tidak memiliki wali, tidak juga
penguasa muslim, menurut imam Ahmad,
hendaknya dinikahkan oleh seorang laki.laki
adil dengan seizin wanita tersebut." (Al.Muglni:
71352)

jadi, lalan keluar dari penolakan orang tua
tanpa adanya alasan syari'i, yaitu dengan
memindahkan hak wali pada kerabat terdekat,
atau penguasa, dan bila tidak ada maka
dipasrahkan pada orang alim yang dipercaya.
Hal demikian tentu tidak masuk dalam
kategori uqu4 walidain (menyakiti orang tua)
karena keduanya telah melarang sesuatu yang
sudah menjadi hak wanita tersebut. Dan
mestinya, tindakan ini dilakukan setelah
banyak usaha untuk mendapatkan ridha
keduanya. Andai belum ridha pun, mestinya
hubungan keduanya harus tetap dijaga agar

bisa lebih baik .Wallahu Alambissawmr (Fajrun)
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:Seriakan copy identitas yang berlaku

t
J !

l Malam itu, aku pulang ke tumah, Maklum''
sudah dua harirraku tidrrl,d| gurnah.sakit,

memrtggui ayahku yang,sedang dirawat
karena setdngan, jantung; Balda,Isvai kr:rang
lebihpukul9 malarn; aku dir.rmah sendiiian'
Saat ingin bergegas rnandi, terdengar suata

iperempuan merintih. Thpi merintihnye buk4q

merintih saht. Kucoba melihat melalui jendela

ke belakang rumah,rMasya Allah' dua orang
:anak nianusia sedang berpaaaran hebat di
depan kandadg a1'am, Nalur&u memberontak,

"Ini tidak bish dibiarkan." lv{ereka tega

bermesum ria di belakang turirahku, Se{npat
: terpikii olehku mengambil'senqpan a$gin alau
ketapel untuk memleri merekapelajaran, 

'

Tagpa pihr,panjang, aku,teluar rumah' Ku
lajak ketua talmrir masjid mendat*ngi dua orang

tadi. Berdua kami berjalan memutar, rkaren€

terhalang,pagarrumah,Sepaatakqberp-ikirapa
yang harus aku lakukan. .Deg degan; :hati

berdegup kencang. Akl sudah siapkan kepalan

tangani bila nantinya rakan terjadinya
perkelahian. Selangkah lagi aku akan sampai

'di ,"*pu, mereka pacaran. Dan akhirnya,

'Heil iKurang ajar! Apa yang kalian lalcukan. .,'l
temanku berteriak, saat melihat mereka asyik

bercumbu didepankandang ayam itu. Tak ada

lampu, gelap, hanya gelap saia. 'lla pacarku,

Mas..;fl Tidak puas dgngt. jawaban itu,
temanku meloncat dan mendaratkan pukulan

di muka orang itu (Sssaaappp.'.! Bufkkkklf'
Dia terjaquh. Sekarang giliranku, tapi otang itu
keburu bersujud di depanku..Ia meminia maal
Sigadis pun tak tahu lagiharusmenaruhnruka

dimana: .Kur"lq i .gadi$. adala( ietange;kn
sendiri. Ia benar-benar malu. Aku pun tak

rnengira kalau, pelakuqira,r h,,diar,''5ebab

malam 'itu,meurang' isangatr:'S€pili' atalagi'.,Cli

kandang,qyam itu. Sementdra;t lelalti ltu'beirar.

benar tidak punya nyalt. Dua;pukulan
membuatnya jatuh tersungkur. Wajahnya

leblam;"] la menansie'r,temohon ampun,
Tanlanku ' dipegangny,a;: ,dan bahkan
diciuminva. Heran; ia bisa b€rubail demikiad
censengnya, Fidahal,:sebelurnnya aku $erpikiq'

did akan melawan.'Dan rnunAkin,atan rterjadi
pckelahian seru di arrtaia kairii...: i,

Lelaki itu adalah anak rantau dari daerah

oeberang. Selamainisayakenaf ia adalth sosok

1rangcukup- ahm; Tapi malarn itr adalah malatti

lrang nqas bagirrya, Ia meqpermalukanrditinia
'sendiii:di htdapan Allah, dgnri di hadapirn

nralchlukrNya, Seiak, itu ia,,menjnggalhn
tempat kami, Sedangkan,.si'pef empuani haf u$'

menanggufrg mafuhinggt,kiiii', 'i, .i ' ' '
Pelajaran dari apa yang saya alami adalah

bahwa nahi munkar membutuhkan
kebetanian-, i,Pelakii kemaksialan sefingkali
bermental keidil dan.bernyali,.keeilt Malea

Insan beriman harus mampu nahi munkar. Bila
i memang secara teknis lclta mampu, o8b- aiknya:

mental dipersiap&an untuk berani menCegab

kemungkaran. Karena teqkadug kira terlalu
takut teihadap bayangan risik'o yapg betum

tentu akan terjadi.

, :li ,,i ,Burhan;.Solb

:,,, . 'bfihanphadi0@tahoo,c$n
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Hidung Berdarah

As s alamu' al aikum w ar ahmatullahi w ab ar akatuh.

Dok, saya seorang remaja putri. Akhir-akhir ini saya sering sekali mengalami
pendarahan pada hidung (mimisan). Apakah ini merupakan gejala penyakit tertentu?
Apakah terkait dengan konsumsi rirakanan tertentu? Bagaimanakah agar kebiasaan

saya ini bis{ sembuh !

Demikian, ada salahnya mohon maaf dan terimakasih atas penjelasannya.

Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Ima, di bumi Allah

Wa' alaikum salam w ar alvnatullahi w abarakatuh.

Pendarahan hidung (episroksis) pada usia muda dapat derjadi pada saat demam, juga dapat

disebabkan karena adanya infeksi di rongga hidung seperti sering pilek. Gtapi dapat juga terjadi
karena adanya gangguan pada pembuluh darah, sel darah 6eku atau kekurangan faktor pembekuan

seperti misalnya pada penyakit demam berdarah, leukimia, tumor di rongga hidung dan sebagainya.

Mosih Ngompol
As s alamu' alaikum w ar ahmatullahi w ab ar akatuh.

Dok, saya adalah bapak dari seorang anak lakilaki yang telah berumur 5 tahun.
Pada rubrik Shihah ini saya ingin menanyakan tentang kebiasaan anak saya yang

masih suka ngompol. Padahal sebelum tidur sudah kami biasakan untuk pipis terlebih
dahulu. Apakah ini merupakan kelainan? Bagaimanakah penyembuhannya?

Jazakumullah khairan atas jawaban Dokter sekalian.

Wa s s alamu' al aikum w ar ahmatullahi w ab ar ak atuh.

Abu Zuhal, Klaten

Wa' alaikum s aI am w ar alvn atutlahi w ab ar ak atuh

Pada anak usia 5 tahun masih ngompol adalah hal yang wajar. Upaya bapak dengan
membiasakan untuk pipis dulu sebelum tidur adalah tepat. Di samping itu, perlu
juga diperhatikan waktu (jam berapa) anak bapak ngompol. Dengan mengetahui
waktu.waktu tertentu saat anak ngompol, bapak dapat membangunkan si anak untuk
pipis dulu. Dan satu lagi, sebelum tidur anak jangan diberi minum dulu.
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Ulah Seorang yang Kikir
Seorang yang terkenal kikir mempekeq'akbn,sebrru tbmbelahkayu dengan upah yang telah

disepakati bersama. Kemudian sang ki.kii,meqsqbah#a'upah,tersCbut,ieilalu'tinggi sehingga dia
berusaha untuk menguranginya.

Setiap kali si pembelah kayu mengayunkan kapaknya, sang kikir berteriak, "Hoa...l"

Setelah pekerjaan selesai, sang kikirtnenyerahkan separo dari upahnya dengan alasan bahwa

dia juga mernbantu pekerjaan dengan ter-iakatitteri4k .itn,lParrtas,saja si perobel:ah kayu
ddak dapat menerimanya

Dia mengadukan perkara itu kepada hakim. Hahm yahg cerdik dan adil minta seluruh upah
untuk dibagi. Uang tersebut satu persatu diletakkan di atas meja sambil berkata, "Uang ini untuk
pembelah kayu dan suara gemerincingnya untuL,iang:pernbEti,.qpah.:1,Sani.hakift'metaku[an,hat
itu sampai selesai dengan menyerahkan seluruh uangnya kepada si pembelah kay.u, sedang suara
gemerincingnya seluruhnva buar si kikir,

i*- 
-- : 

Adab N;;iil- -:
,.i' Suatu ketika seorang da'i yang kurang k"pujurryu dengan perkataan yang lemah 

I! mengetahui tentang prinsip- prinsip amar ma'ruf lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.', i
!nahimunkarmendatangiKhalifahdan o r,, 1. {(\/ 1 r " i

; menasihatinya dengan kata-kata keras dan ;;: ;;,;;',.: . -, 
- ,. ,-. i

i k"rui. Meskipun Khalifah menyenangi para "Itu adalah Fir'aun yang penuh dengan i

i ;;" ;;;^Lrt*^J"a"k-duduk bersama kesombongan dan kezaliman, ,"*..,r".u I

! ,"-bil *"r,d"'rg"ik"n nasihat mereka, lain engkau datang kepadaku dengan keadaan 
!

! n"r,y" a..,g;" ;";.;;g tang satu ini. Khalifah begitu'," kata Khalifah 
it

i berkatakepadanya, "Cobalahengkauberbicara 'Aku melaksanakan kewajiban- |

denganbaikdanobjektifkepadaku." kewajibanku terhadap Allah, aku hanya

Da'iitumenjawhb,"ltuadalahyangpaling menyembah kepada Allah' Aku menaati

minimalbagimu." " hukum-hukum' perintah dan larangan-Nya,

Khalifah berranya, "Cobalah beritahu ::1T*:::-t*::::*:*j:::::::1:
kepadaku siapa yang rebih jahat, aku atau lTf,:T::Ti^i;i1tl[:Tf,;:l':ixTilx';Fir'a'n?" 

danselamat jikaakumenangkapmu. Dan jika
Sang da'i menjawab, "Fir'aun." engkau telah menawarkan jiwamu, berarti
Khalifah melanjutkan pertanyaannya, engkau sudah tidak memerlukannya lagi,"

"Siapakah yang iebih baik, engkau atau Musa lanjut Khalifah.
bin Imran?" Sang da,i berkata, ,Aku telah bersalah,

Sang da'i pun menjawab, "Musa." wahai Amirul Mukminin dan aku minta maaf,"

Maka Khalifah pun berkata kepada sang Dengan bijak khalifah pun berkata,
, da'i, 'Apakah engkau tidak tahu ketika Allah "semoga Allah mengampunimu." i

W mengutus Musa dan saudaranya Harun KemudianKhalifahmemberinyauangdua 
{

kepada Fir'aun? Allah berpesan kepada puluh ribu dirham, tetapi sang da'i menolak 3

keduanya, "Maka bicaralah kamu berdua menerimanva 
- 

:
:j-****- *,.-*-*--*-j



Bingkisan dipersembahkan oleh :
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hidayah seperti ini ?

a. Hidayah bayan

b. Hidayah irsyad

c. Hidayah'aammah

i a. Hidayah tau{ik\-*".**-.
Pemenang Edisi 66 :

1. AhmadAlfiA.
SMAN 5 Yogyakarta (XAlZl)

Jl. NyiPembayunNo.39

Kotagede, Yogyakarta

55r72

2. Nur Asikin

SMAN l Brebes

Jl. dr. Setiabudi No 1

Brebes 52212
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elntu Ar&fl' i qtu

ffit @
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tr Pertanyaan: i

!;ii
i K.rrrgi^., yang diakibatkan oleh perbuatan kikir bukan saja menimpa pelakunya,i

tetapi 1u!a bagl yang lainnya. "Terbiasa bergaul dengan orang kikir dan memandang!

p".ii"krrly" iL'*"nyebubkan kerasnya hati, dan f"rr.n,,, d".rgun'orang kikir. itu!

merupakan kedukaan hati bagi kaum mukmin," Perkataan tersebut diungkapkani

oleh... 
:

a. Ibnu Umar :

b. Ibnu Muadz

c. Asy-Sya'bi

d. Bisyir bin Harits

Pembagian hidayah menufut ulama' ada empat kategori. Di antaranya adalah

hidayah yang berkaitan dengan aktivitas yang bermanfaat bagi diri. Disebut apakah

3. ErihMawanto

PT Indotama, Grantung Legok

Bayan, Purworejo 54152

4. Saroah

Mahkotalndah, GB.? Bo.B RT09i01

Mangunjaya, Thnbun Selatan,

Bekasi,Jabar 17510

5. Herliana lrmawati

Perum. DosenPaffang

Jl. jeruk No.8 Jernber 68111
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tterfit Aamt, sebagai ramuan herbat, mencoba menjawab dan mengatasi berbagai persoalan

ffenvakit Anda. Cobidan dapatkan khasiatnya. Dengan ijin Attah, penyakit Anda sembuh, karena

Atami teldL.Tterbukti menyembuhkan berbagai macam penyakit.

1. lmunity (untuk menghilangkan jerawat, gangguan kul,it dan mempercepat

Mnmtm

pertumbuhan kuku)
Oralln (menyembuhkan rematik, asam urat, pegel' tinu)
Lafertii (mehgatur siklus haid, mengurangi nyeri haid, serta menambah

kesuburan pada wanita)
Prolung (untuk mengatasi amandel, potip dan batuk-batuk)
Jhan Kuat (untuk menyegarkan badan, menguatkan badan dan stamina serta
mempersubur sperma pria)
Stroke (untuk menurunkan tekanan darah tinggi/hlpertensi)
Asyfa (untuk kanker rahim, kanker servia)
fuma (untuk mengatasi sesak nafas dan penyakit asma)
Admat (untuk penyakit kanker dan tumor payudara)
Antip (untuk mengatasi penyakit tipus dan menurunkan panas)

Ddn masih banyak lagi.

:i l;
-.iiu2.ffir.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.



eMAffieffi ffi-$F{Hmgffi Usaha Kamb ng Aq qah

Menyediakan"kambing untuk Aqiqah, Kurban, Nazar, Resepsi, dll.

Rasulullah Bersabda:-
"Barangsiapa yang menghidupkan sunnahku di saat
kerunkan pada umatku maka baginya seratus paha/a
orang mati syahlil " (Al Hadits) 

-

HUBUNC'|: B P' 
"Yillilg""""

' Solo, Semarang, Yogyakarta
Telp. 0276-3294009,

o27 6-3337 s36,
HP. 081548581436

081548396375 (Ust. Prihanto)

Keterangan
Sate Cule

A Vd C 350-450 ribu 150 ribu/2 menu 225-275 tusuk 40-60 porsi

D s/d F 500-700 ribu 15O ribul2 menu 300 375 tusuk 70,90 porsi

Super 750r'bu-1juta 175 ribul2 menu 400 tusuk 100 porsi

%# y*
HERBALOVS adalah jamu yang dikemas dalam bentuk botol berisi 40 kapsul ekstnkfrg{ffiholg*,-
Terbuat dari campuran dengan komposisi yang logis antara Habbatussauda dan bahan-alanlaf lain, seperti
Adas, Karafs, Nafaasy, Za'furon dan Zanjabiil. Diproduksi khusus untuk memenuhi kebutuhari'kesehatan
umat muslirn" $eperti yang diketahui khayalak rarnai, bahwa semua produksi ekstrak farmasi-industri selalu
melaluitahapan alkoholih Maka,An-Najm membuatlerobosan dengan memproduksiekstraknon alkoholik.
Dengan pengawasan ketatapoteker alurnni UGM yang berpengalarnan di lndustri Jarnu, menjadikan jamu ini
halal, pantas untuk dinikmati dan tanpa rasa pahil.

1. Jamu SingseV sursui Lernak @ Rp 25.000,- L Jamu Anti Hepatitis/ Liverl @ Rp 25.000,-
2. Jamu Nafsu Makan @ Rp 25.000,- Radang Hati
3. Jamu Anti Kalesterol @ Rp 25"000,- 9. Jamu Anti Rematik @ Rp 25.000,-
4- Jamu Anti Hipertensil @ Rp 25.000,- 10. Jamu Anti Flu Burung @ Rp 25.000,-

Tekanan darah tinggi 11. Jamu Anti Ambeien/ Wasirl @ Rp 25.000,-
5. JamuAnli Diabetes Mellitusl @ Rp 25-000,- Hemoroid

Kencing Manis 12. Jarnu Anti IBC @ Rp 25.000,-
6. Jamu Anti Kanker/ Ar*i Tumsr @ Rp 25.000,-' '!3. Jamu untuk Fenyakit Jantung @ Rp ?5.000,-
7. Jamu AntiAsam Urat @ Rp 25.000,-

Pembelian minimal Rp. 100.000,- Ongkos kirim Jawa 15%. Luar Jawa 25%, Maluku-Papua 30%. Setiap
pernbelian 10 botol bonus 1 botol. bedaku untuk kelipabnya. Gunakan peluang bisnis ini sebaik-baiknya.
Pengirirnan dilakukan setelah bukti transfer diterirna {mohon ada pemberitahuan).

Pemesanan : Rizal 085 2295 77722 (sms ok)
BGA Slamet Riyadi, Solo : 015 104 0119 an. Dwi WahyudhiAP

Bank Syariah Mandiri Slamet Riyadi, Solo: 012 000 5765 an. DwiWahyudhiAP

.Affiffii*&4 %&ffi.ffieffiffi& ffi#tu:-r8& *74Y&/AA,& % lAtT--AlA &tt-""g/* A' "&A # W#w##6##q&w ##ffiW#Sffi ffi

DAFTAR HARCA:
Kelas Harga Biaya Memasal

*
*

Kambing berkualitas, memenuhi syarat, halal
sesuai syariah.

Biaya potong dan biaya antar gratis*foto
dokumentasi pemotongan kambing.

Pesanan bisa dalam keadaan mentah/dimasak
(menu sesuai keinginan).

Pembayara n sefelah .pesanan sa m pa ily'ia Transfer.

Kami melayani SOLO, SEMARANC, YOCYA
dan sekitarnya untuk luar kota/pulau; kami siap
menyalurlian lkerjasama'dengan Panii
Asuha n ).

Cratis buletin Aqiqah dalam pandangan l:lam
(J0 eks).

Masakan dari. kami beda_ dengan yang lain.
tiflak bau apek dan empuk.

Ditangani oleh pemotong yang berpengalaman
dan sesuai dengan syariah Islam.

Untuk mendapatkan informasi/pesanan, telpon
langsung/SMS kami siap menghubungi anda.

p"w'ffiM,&w'K'&w"'ww"'&tuM"'w 6 f;@&
"& s e&_&te .& /\ .a "e& E "& s.& I g g--*&&:7&AW&:ffi1&"ffi4'.ry,;&& -tuXW.re. ^ }lW#";e&. A;MY.& Y W &,t :&!7 Ja &"* * * s$;&W& s q&Wq s& &tr " &4 \ % ifq6ff!6*6rffis & ffi &ffiw #w# #wffiw#) k g ; "_wz & j^,{



Rubrik konsultasi bekam. Diasuh oleh dr. Wadda' A.

seputar pengobatan bekam ke: Maialah ar-risalah;
Gembongan, Ngadirejo, Karlasura 57163 atau email:

Umar, Layangkan pertanyaan

Jl. A. Yani Jahidan RT 02/ll

a rri s a I a h m aj@te I ko m. n et

PILEK AAENAHUN

Assalamu' alaikum w ar almtatullahi w abar akatuh.

Kepada Dokter'Wada' yang saya hormati, saya sering mengalami pilek berkepanjangan disertai

k dan pusing. Gejala penyakit apakah ini? Bagaimana pengobatan dengan bekam? Demikian

tanyaan saya, jazakumullah atas jawabannya.

Wass alamu' alaikrun w aralunatullahi w qbar akatuh.

Erli

Pondok Pesantren Ai-Muslimin, Rowoyoso, Pekalongan'

Jawaban:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.

Sebenarnya data-data penyakit yang Anti
sampaikan kurang lengkap, misalnya sudah

berapa bulan pilek diderita, sudah diobati apa

taja, apakah ingusnya jernih atau kental,
batuknya berdahak apa tidak, kapan saja batuk

dan pilek paling sering kambuh, apakah ada

keluhan badan panas, suara serak, bersin'
bersin, gangguan penciuman, nYeri
tenggorokan, nyeri di dahi, nyeri bawah mata,

nyeri sekitar hidung, dan lain sebagainya.

Dari keluhanyang Anti sampaikan di atas,

apabila yang menonjol adalah pilek yang

menahun, dan hilang timbul, ini biasanya

disebabkan peradangan selaput rongga hidung
(rhinitis). Umumnya rhinitis mempunyai
keluhan hidung tersumbat bergantian kiri
kanan atau kedua-duanya, terdapat ingus yang

keluar dari hidung, dan kadang'kadang
disertai bersin-bersin. Bila peradangannya berat

bisa disertai ingus kental hijau, gangguan

penciuman, dan sakit kepala.

Apabila ada keluhan sakit kepala, nyeri
pada pipi, sakit tenggorokan, batuk'batuk,
hidung tersumbat, keluarnya ingus kental
bemanah, dan timbulnya bau yang tidak sedap

dari hidung, kemungkinan radang selaput
rongga sinus (sinusicis) di tulang wajah, sekitar

hidung, dan sekitar mata.

Bila keluhannya berupa demam, panas

dingin, sakit kepala, badan terasa dingin,

batuk, pilek, otot-otot terasa sakit, badan terasa

lemah, tenggorokan nyeri, kadang-kadang sulit

menelan, maka kemungkinannya adalah flu
yang menyertai radang tenggorokan (faringitis).

Untuk lebih jelasnya perlu pemeriksaan lebih

lanjut ke dokter terdekat. Adapun titik yang

dipakai bila ingin mengobati pilek dengan

bekam adalah;

1..Untuk rhiniris, bisa dipilih titik di kiri atau

kanan cuping hidung. Bila yang pilek atau

tersumbat hidungnya sebelah kiri' pilih titik
sebelah kiri cuping hidung, bila yang tersumbat

kanan, pilih sebelah kanan hidung.

2. Untuk sinusitis, bila yang terkena sinus

frontalis, pilih titik di dahi di atas pangkal

hidung. (antara dua alis ke atas 2'4 cm). Untuk
sinus mal<silaris pilih titik di bawah mata tepat di
tulang pipi yang menonjol. Ambillah titik
sebelah kanan bila yang mengalami gangguan

hidung sebelah kanan, dan sebelah klri bila
yang terkena sebelah kiri.

3. Untuk pilek karena flu, bila penyakitnya

berat dan mendadak, dipilih titik di kanan dan

kiri tengkuk, di antara tengah'tengah batas

rambut bagian belakang dan telinga bagian

bawah. Pada pertengahan ujung otot
Sternokleidomastoideus dan otot'Ii apezius. Bila
pileknya ringan, namun menahun, bisa dipilih
titik yang terletak di sekitar tonjolan tulang leher

belakang nomer 7 (processus spinosus uertebrae

ceruicalis VII), antara bahu (acromion) kanan

dan kiri, setinggi pundak.

Demikian penjelasan kami, semoga

bermanfaat.



fungsiy,wtgtmntk:itu,i*diciptakanlW'Rabbi. , sedtang semua perolekan dwwiawi wtinwsia,

Ini adalah'hat yttn'tg Besd' Bdhkhn ntdsi<i ia buk;;*n\ah' ,hakil<awya hanya mengantti

mengewhui segala'ilrnitretan Aengenat Atlak, mewadi,prrtglsi ternPet sdxn1{;h1

juga merasai segala kenikmatan dwtia, seWn Belum lag. iika kmikmatan itu ternyata

'., Sungguh! keadaan, satumanusia, satabentuk, dur semua

cinta kllah. Hakikatnya, ia tid.ak mengenal tid.ak tet*p adany*. Perolehannya bukctnlah

sesuafitpun, sertatidakmerasakrnkenikmatm't muar&, d.*,ri semua pencarian yang membawa

sedikit pun. Sebab ia dah sakit, atatr bahkm kedamaiu't. Namun akan menjadi awal dari
mati. Tapi, bagaimana mungkin? Sebab, segala pencanan selanju*rya. Sebab, ia akrm berubah

bentuk kenikmatan dunia miliknya, akan dari satu kenikmann kepada kenikmann lang
berubah menjadi aktt siksa yang menyakitkan. lain. Satu benda kepada benda yang lain. Satu

Di balik kelezatan ragawi itu, segala bentuk ienisrrya kepada lang lain lagi' Hingga akhirnya

kenikmatan dunii meighaja*an meniadi pencarian tdnpa uiwlg J.ing meng.$as

kelanggengan keberadaannya. Hidup baru energi. dan me.Ielahkan' Kapan semua akan

t"rori'iikiot jika ia ada dan tersedia, selalu. berakhir iika demikian kenyataannla?

' Maka jika ia tiada, hati tersiksa sebab nikmat Dan satu lag. Bisa jadi semwa kebwtggaan

tak lag dikecap. Jiwa menderita sebab sumber duniawi kita, adalah hal yang paling kita sesali,

keleTatannya sirna. Ia memenjarakan karena nanti di sisi Allah. Naudzubil/ahl

iiwa telah menjadi tewdnan. Chtta Allah lebih mudah, murah, Ianggeng,

Di luar itu, nikmat dunia seringkali tetap, dan bermanfaat. Ialah muara segala

melenakan. Hingga hati lupa akan kebutuhsn bentuk pencarian Jqng menentramkan jiwa.

asasinya; mengenal dan mencintai Allah, Hingga tdnpanJa, meninggalkan dunia adalah

Padahal, merdsd cukup dengan dunia dan keadaaan paling buruk bagi manusia. Sebab ia

tidak IagL membutuhkan Allah, adalah tipuan kehilangan hal paling bernilai di dalamnya.

setan paling besar. Paling beracun dan Semuanya menjadi tidak berharga, hingga

mematikan. Adakah kehanctuan yang lebih semua bentuk perjuangan terasa sangat mahal

besar daripadatEa? untukhasilsia-sia. WallaltuA'lam. ("l|ia)
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Penerbit AQWAM memohon maaf yang sebesar-
besarnya kepada para pembaca, agen dan

distributor sehubungan dengan kelangkaan buku
SENI SHALAT KHUSYUK.

Hal tersebut disebabkan cetakan pertama buku
tersebut sejumlah 4.0O0 eksemplar. laku terjual

dal4m ternPo kurang dari 7 x 24 iam'
Kejadian ini sungguh di luar perkiraan kami.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban,
AQWAM melakukan recovery

dengan mencetak ulangl dan mendistribusikannya
dalam tempo sesingkat-singkatnya
ke wilayah distribusi seluas-luasnya'

Di AQWAM, semangat ber-lslam Anda adalah
investasi yang harus kami pertaruhkan dengan

menghadirkan bacaan-bacaan
yang bergizi dan mencerdaskan.

Salam han$at dari kami,
Perajin Buku AQWAM

Fikih Satar iisdung dibngib Rumh
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' ACEH: TB. GLOBAL 081 167 4916 MEDAN: SUMBER ILMU JAYA061 455

4423TB. TOHAPUTRA06l-7368949 LAMPUNG: MAdTUS 0812.791-6502; JABODETABEK: TB.

GRAMEDIA, TB. GUNUNG AGUNq UD. Saudara/'l'irmidzi 08129996024, Meccah Agency 021-

7869981 TB. GAPUM021-3146139 JAWABARAT: BaladAgency081322423325 Dua Saudara

0265-7072486 ; JAWA TENGAH : Haris Agenry 024-701 94581, TB Pustaka Arafah 027 1 -720426,

Azis Agency 0271-7082692, TB. Pustaka As-Salma 0271-634319, YOGYAKARTA: TB. Galaxy

o2t4ii57ioTB. Sarana Hidayah 0274-7415690: JAWATIMUR: Pustaka Barakah 031-5964736,

0341-466649; U.D. Halim G1:3526698 KALITANTAN : TB. Aziz 0541-734536 ;TB. PURNAMA

081-153-6322 TB.UsahaJaya05114364076; KiosAziz0511-3354948 SULAWEShCORDOVA
Agency 0816-438-6910; TEi. TOHA PUTRA 0411-868601 NTB : Shodiqin 081-2371'6199

KUALALUMPUR : TWOTI CREATIONS 603-77272769
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Kaf lah Orang:ffarE Berbalbat Cara Cerdas tlafal AFQU/an



Selalu ada ilmu baru,
di buku baru

9a;k^nt-4n1" mmil*iny o !

Dalil- dalil- yang shahi.h dan
kisah kisah tlalan buku inj. roenbulrbikan
bahwa d.oa nenang ampuh

Doa, bisa lebih tqjan dari p,edang
lebih dahsyat clari merj.aro
lebih nar$ur dari sqala obat
paliry anpuh rnengatasi sqala roasalah

t

Tapi, bagairnana kiat mengasah ketqjanan doa?
Temukan Jawabanrlya di buku ini

new release

Abu UmarAbdillah

ALI EL-MAKASSARY

Generasi muda tengah digelondor
gelombang dosa
Dosa apa sajakah itu,
dan bagaimana menepisnya?
Pastikan anda selarnatl
Semoga buku ini bisa merladi acuan
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